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الثالثاء 2016/3/22م الموافق 13 جمادى الثاني 1437هـ العدد 377 السنة الرابعة عشرة صفحـــ )6( ــةصفحـــ )5( ــة

كلمة في البـدايـة

يتشرف المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« بدعوتكم لحضور مؤتمر

“تقرير مدار االستراتيجي 2016: المشهد اإلسرائيلي 2015”

والذي سيعقد في فندق جراند بارك، رام الله، يوم السبت الموافق  2016-03-26 
من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا )التوقيت صيفي(

 املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية
MADAR The Palestinian Forum for Israeli Studies

عن بنيوية 
العنصرية اإلسرائيلية 

 بقلم: أنطـوان شلحـت

يمكن مالحظة أنه في مقابل تفاقم مظاهر العنصرية في إسرائيل 

المتغذي�����ة من ركام اإلج����راءات المنهجية الت����ي اتخذتها وما تزال 

تتخذها حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، تزداد 

وتتنّوع ف����ي اآلونة األخي����رة المبادرات المتع����ّددة لمواجهتها على 

قاعدة المناهضة.

ا إلى مزيد من هذه المبادرات، 
ً

وقد ارتأينا في هذا العدد أن نشير أيض

عل����ى غرار كت����اب “درس للحي����اة- التربية لمناهض����ة العنصرية من 

رياض األطفال حتى الثانوية”، الذي صدر أخيًرا بالتعاون بين قس����م 

التربية في “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” ومعلمات ومعلمين 

وأكاديمي����ات وأكاديميين )طال����ع عنه ص 7(، أو “مؤش����ر التمثيل” 

الذي أطلقته جمعية “س����يكوي” )الجمعية العربية- اليهودية لدعم 

المساواة في إسرائيل( بالتعاون مع الموقع اإللكتروني لمجلة “العين 

السابعة” )المتخصصة في نقد اإلعالم( و”صندوق بيرل كتسِنلسون”، 

وهو مش����روع إعالمي جديد يتابع موضوع إقصاء المجتمع العربي من 

اإلعالم اإلسرائيلي ويتم ضمنه نشر معطيات أسبوعية حول التمييز 

ف����ي مجال تمثيل المجتمع العربي في قنوات وبرامج التلفزة واإلذاعة 

المركزية في إسرائيل )طالع عنه ص 8(.

ويهمنا أن نش����ير إلى أنه في خضم ه����ذه المبادرات يتم تأكيد أن 

العنصرية في إسرائيل بنيوية.

فاألديب اإلس����رائيلي س����امي ميخائي����ل، رئي����س “جمعية حقوق 

المواط����ن”، يتوقف في مقدمة كتاب “درس للحياة” عند س����يرورتي 

التطّور في ما يتعلق بمس����ألة العنصرية اللتين شهدتهما الواليات 

المتحدة وإس����رائيل بصفتهما دولتين كانت فيهما منذ تأسيسهما 

عنصرية وفجوات اجتماعية عميقة، ويقارن فيما بينهما. 

وخالل ه����ذه المقارنة ينّوه إلى أنه فيما يخّص قيمة المس����اواة، ما 

تزال في إس����رائيل نزع����ة متأصلة نحو التمّس����ك بالنظرية التي ترى 

أن “الغي����ر” أدنى. وهو يش����مل ضمن هذا “الغي����ر” كل من هو “غير 

يهودي” و”غير أشكنازي”. 

وقبل أكثر من عامين كتبت عالمة االجتماع اإلس����رائيلية إيفا إيلوز 

لت فيها بكف����اءة ملفتة 
ّ
مقال����ة مطّول�ة ف����ي صحيفة “هآرت����س” حل

أسباب تحّول إسرائيل إلى دولة عدوانية وعنصرية، خلصت فيها إلى 

استنتاج فحواه أن العنصرية باتت بنيوية. 

وقد استهلتها باإلش����ارة إلى أن 800 ألف شخص شاركوا في شهر 

تش����رين األول 2013 في مراسم دفن الحاخام عوفاديا يوسف )الزعيم 

الروحي لحزب ش����اس والحاخام الس����فارادي األكبر السابق إلسرائيل( 

وأثنى الساسة من كل الكتل عليه. 

وقالت إنه في العام 2010، عندما كان يوسف ما يزال كما هو على مّر 

أعوام طويلة، أي ماكينة سياس����ية فائقة القوة ذات تأثير واس����ع في 

السياسة والمجتمع في إسرائيل، تحدث في إحدى عظاته األسبوعية 

عن العمل الذي يؤديه يهود وأغيار في يوم الس����بت، فقال: “لم يولد 

األغيار إال لخدمتنا، وتلبية حاجاتنا. وإذا لم يكن كذلك، فال مكان لهم 

في العالم. )إنهم موجودون( فقط من أجل خدمة شعب إسرائيل”. 

وحت����ى تكون النقط����ة واضحة أكثر، أضاف يوس����ف: “لماذا ينبغي 

لألغي����ار أن يعيش����وا؟ إنه����م س����يعملون، س����يحرثون، س����يزرعون 

وسيحصدون. ونحن نجلس كأفنديين ونأكل”.

وتابعت إيل����وز أن مالحظات يوس����ف هذه يتبناه����ا حاخامون كثر 

وجمه����ور كبي����ر من أنص����ار ش����اس وقطاع����ات أخرى م����ن المجتمع 

اإلس����رائيلي، ش����رقيون وأش����كناز. وعدا عن المالحظات ذاتها يجدر 

التوقف عند قراءة اإلعجاب بيوسف وأفكاره، ومقارنته بأي بريطاني أو 

فرنسي أو عربي يطلق مثل هذا الكالم على اليهود وكيف كان سيثير 

اشمئزازنا، لكن هذا الرجل الذي أطلق الكثير من األوصاف المثيرة ضد 

غير اليهود نال الجوائز والثناء والقبول الصامت أو الالمباالة من جانب 

المجتمع اإلسرائيلي واليهود في العالم.

وحاجج����ت إيلوز الذين يب����ررون العنصرية اإلس����رائيلية بالقول إن 

الع����رب أو األتراك يتعرضون أيضا للتمييز في فرنس����ا أو ألمانيا، وإن 

إسرائيل ليست أس����وأ من مثل تلك الدول، وقالت: إن العنصرية التي 

مصدرها السكان تختلف عن العنصرية التي مصدرها قوانين الدولة 

)أي البنيوية(. وأكدت أنه عندما يرس����خ مثل هذا التناس����ب يس����هل 

تس����ويغ العنصرية. لكن م����ا يتعّين االنتباه له هو أنه بعد مأسس����ة 

العنصرية والمصادقة عليها من جان����ب الكيان األقوى - الدولة- فإن 

القيم العام����ة ضد العنصرية تضع����ف كثيًرا. وبرأيه����ا، بينما تبدو 

معارضة العنصرية وحماية حقوق اإلنس����ان في إسرائيل ك�”مواقف 

يس����ارية متطرفة”، فإنها ف����ي الدول الليبرالية مجرد قيم أساس����ية 

مشتركة لليسار واليمين على حّد سواء.

ويعتقد س����امي ميخائيل أن التصريحات التنميطية التي ُيطلقها 

مصممو ال����رأي الع����ام ذات تأثير كبي����ر في تجذي����ر العنصرية في 

إس����رائيل، وأنه ليس الم����رّوج للعنصرية فقط مس����ؤول عن زرع بذور 

الفتنة، وإنما يش����اركه في المس����ؤولية أولئك الذي����ن ُينكرون وجود 

جريمة العنصرية. 

قبل ميخائيل وإيلوز نّدد البروفس����ور شلومو س����اند، أستاذ التاريخ 

المعاص����ر في جامعة ت����ل أبيب، في كتابه “كيف ل����م أعد يهودًيا؟” 

)ص����درت ترجمت����ه العربية عن منش����ورات “مركز م����دار”( بعنصرية 

إس����رائيل اليهودية مؤك����ًدا أنه واع جيًدا لحقيق����ة كونه يعيش في 

واحد من أكثر المجتمعات عنصري����ة القائمة في العالم الغربي الذي 

تتباهى إسرائيل باالنتساب إليه. 

ورأى س����اند أن العنصرية موجودة في كل م����كان من العالم تقريًبا، 

لكنها في إس����رائيل غ����دت بنيوية بروح القواني����ن التي جرى ويجري 

دّرس في جهاز التربية والتعليم، ومنتشرة 
ُ
ها، ونظًرا إلى كونها ت

ّ
سن

في وسائل اإلعالم. 

وبحس����ب قراءته، فاألمر المرّوع أكثر من أي شيء أن العنصريين في 

إسرائيل ال يعرفون أنهم كذلك، وال يشعرون أبًدا بوجوب االعتذار.

كتب بالل ضاهر:

أس���فر االعتداء اإلرهابي في اس���طنبول، يوم الس���بت الماضي، عن مقتل 

االنتحاري منف���ذ االعتداء وأربعة آخرين، بينهم ثالثة إس���رائيليين، وكان 

بين الجرحى عشرة إسرائيليين. 

وأرسلت إسرائيل فرقا طبية إلى اسطنبول من أجل نقل القتلى والجرحى. 

وق���ال الدكتور يورام كالين، وهو أحد أعضاء البعثة الطبية إلى اس���طنبول، 

إلذاع���ة الجيش اإلس���رائيلي، أمس االثني���ن، إن »األتراك بذل���وا كل ما في 

وس���عهم من أجل منح عناية طبية للجرحى اإلسرائيليين وإنقاذ حياتهم، 

كم���ا أن رغبتهم في التعاون معن���ا كانت واضحة جدا، وليس���ت لدينا أية 

دم لإلسرائيليين«. 
ُ
انتقادات حيال العالج الذي ق

وبعث الرئي���س التركي، رجب طيب أردوغان، رس���الة تعزية إلى الرئيس 

اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، عبر فيها عن حزنه الش���ديد لس���قوط ثالثة 

قتلى إس���رائيليين وعدد م���ن الجرحى في اعتداء اس���طنبول، وأكد أن هذا 

االعتداء »يثبت مرة أخرى أن على المجتمع الدولي أن يتوحد ضد اإلرهاب«.

وفي موازاة ذلك، توجه مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، دوري غولد، 

إلى أنقرة في زيارة رس���مية ه���ي األولى من نوعها من���ذ اعتراض البحرية 

اإلس���رائيلية ألس���طول الحرية لكس���ر الحصار عن غزة، ومقتل 10 نش���طاء 

وإصابة نحو خمس���ين آخري���ن بني���ران الكوماندوز البحري ل���دى مهاجمة 

الس���فينة »مرمرة«، األم���ر الذي أدى إل���ى تدهور كبير ف���ي العالقات بين 

الدولتين. والتقى غولد مع مسؤولين أتراك.

وأصدر »طاقم مكافحة اإلرهاب« التابع لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

بنيامي���ن نتنياهو، بيانا أول م���ن أمس األحد، حذر فيه اإلس���رائيليين من 

السفر إلى تركيا. 

وأجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« مقابل���ة خاصة حول ه���ذه التطورات مع 

المدير العام األس���بق لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية والس���فير السابق في 

تركيا، الدكتور ألون ليئيل.  

 )*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كيف تنظر إلى االعتداءات التي وقعت في 

أنقرة واسطنبول، في مطلع ونهاية األسبوع الماضي؟

ليئيل: »ال شك في أن تركيا تواجه موجة إرهابية من نوع جديد وينفذها 

انتحاريون. وفي الماضي ش���هدت تركيا إرهابا ولكن ليس بهذا الحجم وال 

من هذا النوع. وفي الشهور األخيرة وقعت في تركيا عدة اعتداءات أوقعت 

عش���رات القتلى، وخاصة في أنقرة واسطنبول، ومن شأنها أن تدخل تركيا 

في حقبة جديدة. وفيما يتعلق بالجهات المهاجمة، فإنه أصبح أمام تركيا 

تح���ت أمامها ثالث حروب. األولى مع 
ُ
ث���الث جبهات، أو باإلمكان القول إنه ف

األكراد األتراك، أي حزب العمال الكردس���تاني، وهذه حرب تدور باألس���اس 

عند الحدود العراقية – التركية وكذلك داخل العراق من خالل غارات الطيران 

الترك���ي؛ هناك حرب مع األكراد الس���وريين، الذين أعلن���وا مؤخرا عن حكم 

ذاتي في شمال سورية، ويثيرون قلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

الذي ي���رى بهم منظمة إرهابية ويحاربهم أيض���ا؛ وهناك حرب معقدة مع 

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

«: روسيا ودول إقليمية  « الدكتور ألون ليئيل لـ
تمارس ضغوطا على إسرائيل كي ال تتصالح مع تركيا!

قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو إن أجهزة االستخبارات 

تواصل التحقيق فيما إذا كان السياح اإلسرائيليون فعال هدف االعتداء الذي 

وقع في اسطنبول يوم السبت الفائت.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في مستهل االجتماع الذي عقدته كتلة الليكود 

في الكنيست أمس )االثنين(، تعقيًبا على أنباء تناقلتها بعض وسائل اإلعالم 

التركية وورد فيها أن مرتكب االعتداء تعقب المجموعة السياحية اإلسرائيلية 

منذ خروجها من الفندق وحتى قيامه بتفجير نفسه بالقرب منها. 

وأفيد أن ذلك يس���تند إل���ى صور التقطتها كامي���رات المراقبة في منطقة 

االعتداء.

وذكرت تحليالت إس���رائيلية أمس، أن الس���ؤال األساس���ي الذي يشغل بال 

المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية منذ إعالن الهجوم في قلب اسطنبول هو: هل 

كان االنتحاري يقصد هدفًا إس���رائيليًا، أم أن مجموعة الس���ياح اإلسرائيليين 

كانت هدفًا عشوائيًا؟.

وأضافت ه���ذه التحليالت أنه في ضوء ذلك، يمك���ن افتراض أنه فور وقوع 

الهجوم انطلقت إلى اس���طنبول جهات لها عالقة بالتحقيق، ستحاول فحص 

م���ا القصد من وراء الهج���وم، وهل توج���د نوايا للقيام بهجم���ات أخرى ضد 

إس���رائيليين، وذلك بالتعاون مع أجهزة االس���تخبارات التركية ودول أخرى، 

وبصورة مستقلة أيضًا.

ورأى بع���ض المحللين أن���ه قبل أن يدخل التحقيق مرحل���ة متقدمة، هناك 

حقيقة أساس���ية ه���ي وجود أطراف لديه���ا مصلحة ف���ي مهاجمة مجموعة 

السياح اإلسرائيليين.

وبموجب ما قالوه، فإن المش���تبه المباشر هو حزب الله، الذي نفذ في الماضي 

هجمات انتحارية ضد س���ياح إس���رائيليين، على سبيل المثال في بورغاس في 

بلغاريا. وأش���ير إلى أن للحزب حس���ابات مفتوحة مع إسرائيل من وجهة نظره، 

تشمل الوعد باالنتقام الغتيال سمير القنطار في نهاية 2015، والذي في أعقابه 

قام الحزب بهجوم على الحدود لم يوقع إصابات داخل الجيش اإلسرائيلي. 

وج���اء أيضا أن ثمة مصلحة لتنظيم داعش في مهاجمة هدف إس���رائيلي. 

ش���ر على اإلنترنت خالل األش���هر األخيرة عدد غير قليل من األش���رطة 
ُ
فقد ن

هدد فيها داعش بمهاجمة إس���رائيل، وكي يحاف���ظ التنظيم على صدقيته 

يح���رص أعضاؤه قدر اس���تطاعتهم عل���ى الوفاء بوعودهم. وف���ي ضوء ذلك 

ليس من المس���تبعد أن يكون ما جرى هج���وم أراد تنظيم داعش من خالله أن 

يحقق هدفًا مزدوجًا: مهاجمة إس���رائيليين وتوجيه ضربة مؤلمة جديدة إلى 

السياحة التركية وإلى هيبة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وثم���ة احتماالت أخرى، منه���ا أن مرتكب الهجوم لم يكن على علم مس���بق 

بوجود س���ياح إس���رائيليين، لكنه اختار تفجير نفس���ه بالقرب منهم بعد أن 

سمعهم يتحدثون بالعبرية فيما بينهم.

م���ن ناحية أخرى رأى رئيس الدولة اإلس���رائيلية رؤوفي���ن ريفلين أن إعادة 

تطبيع العالقات بين تركيا وإسرائيل مرهونة حاليا بالجانب التركي نظًرا إلى 

أجهزة االستخبارات تواصل التحقيق  

جهات إسرائيلية تشتبه باستهداف حزب الله  للسياح اإلسرائيليين في اسطنبول 

االنفجار في اسطنبول.  )رويترز(

أن أنقرة لم تس���تجب بعد للمطلب اإلس���رائيلي بمنع حركة حماس من العمل 

على أراضيها.

وأضاف ريفلين خالل جولة قام بها في شمال إسرائيل أمس، أنه تم التوصل 

إلى تفاهمات فيما يتعلق بالمطالب التركية من إسرائيل.

وكان نائ���ب رئيس هيئ���ة األركان العامة للجيش اإلس���رائيلي اللواء يائير 

غوالن قال إن تركيا عامل إقليمي إشكالي للغاية، وأكد أنه ما دام يحكم تركيا 

حزب لديه توجهات إس���المية متش���ّددة )حزب العدال���ة والتنمية( ورئيس 

استفزازي مثل أردوغان، ستظل العالقات بينها وبين إسرائيل تواجه الكثير 

من المشكالت والتحديات.

وأك���د غوالن في س���ياق محاضرة ألقاه���ا خالل مؤتمر بعن���وان “التحديات 

الراهن���ة للجيش اإلس���رائيلي” عق���ده “مركز بيغن - الس���ادات للدراس���ات 

االس���تراتيجية” في جامعة بار إيالن في نهاية األس���بوع الفائت، أنه ال يرى 

أي مصالح أو أيديولوجيا مش���تركة بين البلدين، لكنه أكد أن على إس���رائيل 

االمتناع عن أي تصعي���د متعمد للعالقات المتوترة مع تركيا نظرًا إلى كونها 

دولة كبيرة وقوية.

وأش���ار محلل الش���ؤون األمنية في موقع “إنرجي” اإللكتروني عمير ربابورت 

أمس، إلى أنه توجد اآلن مصلحة مش���تركة للجانبين اإلسرائيلي والتركي في 

التوصل إلى توضيح مالبس���ات الهجوم في أس���رع وق���ت ممكن. وقال إنه في 

المقابل تتواصل االتصاالت الحارة بين وزارتي الخارجية في إسرائيل وتركيا 

بش���أن مس���ألة التعاون في موضوع الطاقة. وسوف تستغل إسرائيل الهجوم 

م���ن أجل تعزيز هذه القن���اة في العالقة بين الدولتي���ن، ولهذه الغاية قصد 

أنقرة مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد.

ل إلى أنه في المدة األخيرة بدأت عودة الس���ياح اإلس���رائيليين 
ّ
ولفت المحل

إلى تركيا، لكن من دون ش���ك ستش���دد “هيئة محارب���ة اإلرهاب” في ديوان 

رئيس الحكومة بعد الهجوم في اس���طنبول تحذيراتها من الس���فر إلى هذه 

الدولة، وسيتعامل الجمهور مع هذا التحذير بجدية أكبر.

داعش. وتركيا، عملي���ا، هي جزء من القوى الغربي���ة والعربية التي تحارب 

داعش، وتمنح قاعدتها الجوية في إنجرليك للغرب من أجل شن غارات ضد 

داعش. واإلرهاب داخل تركيا يمكن أن يأتي من جهة هذا المثلث«.

تل وأصيب فيه 
ُ
)*( هل اعتداء اس���طنبول يوم الس���بت الماضي، ال���ذي ق

عدد من اإلسرائيليين، سيسرع المصالحة بين إسرائيل وتركيا، خاصة بعد 

رس���ائل التعزية التي بعث بها أردوغان ورئي���س الحكومة التركية، أحمد 

داوود أوغلو، إلى المسؤولين في إسرائيل؟

ليئيل: »حدث في هذا الس���ياق أمران ال يمكن تجاهلهما، األول هو تعاون 

تركي رائع مع قوات اإلنقاذ اإلس���رائيلية التي أرسلت إلى اسطنبول، وهذه 

األمور لم تجر بهذا الش���كل في الماضي. وهناك أيضا رسالة التعزية التي 

بع���ث بها أردوغان إلى ريفلين، والتي أش���ار فيها إلى نية تركيا تس���هيل 

عمل الجهات اإلس���رائيلية ف���ي تركيا. واألمر اآلخر، الذي قد يؤثر بش���كل 

سلبي، هو صدور تحذير حكومي إسرائيلي للمواطنين من السفر إلى تركيا، 

علم���ا أنه توجد بين الدولتي���ن عالقات تجارية متش���عبة وعالقات ثقافية 

ورياضية وس���ياحية، وال أعرف كيف س���يؤثر التحذير من السفر على هذه 

العالقات. وعدا هذين األمرين اللذين يبدو أنهما يعمالن بش���كل متناقض، 

هناك الموضوع السياس���ي. وفي هذا الس���ياق اعترفت تركيا، بشكل شبه 

علني في الش���هور األخيرة، بأنها معنية بالتقدم نحو تسوية مع إسرائيل. 

لكن إس���رائيل ال تسارع في هذا االتجاه، إذ تطالب بإغالق مكتب حماس في 

اس���طنبول. لكنني أرى أنه إضافة إلى ذلك، هناك ضغوط تمارس���ها مصر 

واليونان وروس���يا على حكومة إس���رائيل ألنها ليس���ت متحمسة لتحسين 

العالقات بين إسرائيل وتركيا«.

)*( صرح نتنياهو مؤخرا بأن هناك عدة مواضيع لم يتم االتفاق حولها في 

إطار المصالحة اإلسرائيلية – التركية، فما هي هذه المواضيع؟

ليئيل: »برأيي أن المقصود هو ما يتحدث عنه جميع السؤولين الرسميين 

اإلسرائيليين وهو المطلب اإلسرائيلي بإغالق مكتب حماس في اسطنبول«.

)*( إلى أي مدى تهم إسرائيل مسألة المصالحة مع تركيا؟

ليئيل: »أنا أعمل في مجال العالقات بين إس���رائيل وتركيا منذ عش���رات 

السنين. واعتبرت تركيا دائما كدولة بالغة األهمية بالنسبة إلسرائيل، وفي 

غال���ب األحيان كانت أنقرة تقرر مس���توى العالق���ات، إذا كانت جيدة أم ال. 

لك���ن في األش���هر األخيرة طرأ تغير، وأعتقد أنه في إس���رائيل ال يرون على 

األقل اآلن،  أن تركيا دولة هامة. ويعود ذلك إلى وجود عالقات هامة للغاية 

إلس���رائيل مع مصر، ونش���وء نوع من التحالف بين إس���رائيل وبين اليونان 

وقبرص، ووجود عالقات وثيقة جدا مع روسيا، التي تؤدي دورا بالغ األهمية 

اآلن في س���ورية، على الرغم من اإلعالن عن إخراج قسم كبير من قواتها من 

هناك. وهكذا، فقد دخلت جهات أخ���رى إلى هذا الفراغ، الناتج عن تدهور 

العالقات بين إس���رائيل وتركيا. ويوجد تأثير لهذه الجهات على المصالحة 

بين إسرائيل وتركيا«.  

العميد )احتياط( يوسي كوبرفاسر، أحد معدّي 
بحث إسرائيلي جديد حول الهبة الشعبية:

االنتفاضة الفلسطينية 

الحالية نتاج استراتيجية 

وضعتها حركة »فتح« 

في العام 2009!

دراسة جديدة:

العالقات الهندية- 
اإلسرائيلية يحكمها 
توازن القوى العالمي 
والتغيرات في الشرق 

األوسط
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وصل إلى إس���رائيل ليلة أمس االثنين، 17 

يمني���ا يهوديا جلبته���م الوكالة اليهودية 

في عملية س���رية. وأعلنت إسرائيل أن هذه 

آخر مجموعة من اليه���ود اليمنيين تهاجر 

إلى إسرائيل. 

وكان أفراد هذه المجموعة يس���كنون في 

مدينت���ي صنع���اء وري���دة. ونقلت وس���ائل 

إعالم إس���رائيلية ع���ن مصادر ف���ي الوكالة 

اليهودية قولها إن���ه يوجد في اليمن حاليا 

قرابة خمس���ين يهودي���ا طلب���وا البقاء في 

اليمن ويتواجدون في مكان مغلق قريب من 

السفارة األميركية في صنعاء.

وق���ال ممثل الوكال���ة اليهودية أفي مئير 

»نعل���ن به���ذا عن انته���اء عملي���ة الهجرة 

اليهودية من اليمن«. وأضاف أنه تم تسريع 

جل���ب اليهود م���ن اليمن إلى إس���رائيل في 

الس���نوات األخيرة، بعد أن ساءت أوضاعهم 

ف���ي أعق���اب الح���رب الدائ���رة ف���ي اليمن 

»وتصاعد االعتداءات المعادية للسامية ضد 

أفراد الجالية«. وبلغ العدد اإلجمالي لليهود 

اليمنيي���ن الذين وصلوا إلى إس���رائيل أكثر 

من 200، في ع���دة عمليات س���رية نفذتها 

الوكالة اليهودية. وهاجر إلى إسرائيل منذ 

تأسيس���ها في العام 1948 أكثر من 51 ألف 

يهودي يمن���ي، غالبيتهم في العامين 1949 

  .1950 –

للتلفزي���ون  الثاني���ة  القن���اة  وأش���ارت 

اإلس���رائيلي إلى أنه ش���اركت ف���ي العملية 

الس���رية إلخراج هذه المجموع���ة من اليمن 

وزارة الخارجي���ة األميركية وجهات أميركية 

رسمية أخرى ساعدت في تنسيق انتقالهم. 

ورافق مبعوثون من الوكالة اليهودية أفراد 

المجموعة خالل الش���هور األخي���رة، ووصلوا 

الليلة قب���ل الماضية إلى مط���ار بن غوريون 

الدولي قرب تل أبيب.

وقالت القن���اة الثانية إن عل���ى رأس هذه 

المجموع���ة الحاخام س���ليمان دهاري، الذي 

حض���ر برفق���ة والدي���ه والتقى م���ع زوجته 

وأوالده ف���ي مرك���ز اس���تيعاب مهاجري���ن. 

وأحضر هذا الحاخام معه كتاب توراة قديما 

يعود تاريخ كتابته إل���ى 800 عام ومكتوب 

على جلد بهيمة.

واعتب���ر رئي���س الوكال���ة اليهودية، نتان 

شيرانسكي، أن “هذه لحظة هامة للغاية في 

تاريخ دولة إسرائيل والهجرة اليهودية إلى 

البالد. ومن���ذ هجرة يهود اليمن األولى )بعد 

اليوم ساعدت  إس���رائيل( وحتى  تأس���يس 

الوكال���ة اليهودية في جلب يه���ود اليمن 

إلى بيتهم، إس���رائيل. وهذا األسبوع أنهينا 

هذه المهمة. وهذا الفصل في تاريخ إحدى 

الجالي���ات القديم���ة في الش���عب اليهودي 

وصل إلى نهايته، لكن إس���هام يهود اليمن 

المتميز من���ذ ألفي عام سيس���تمر هنا في 

دولة إسرائيل”. 

وف���ي الع���ام 2013، اس���تجلبت الوكال���ة 

اليهودي���ة 17 يهودي���ا يمنيا ف���ي عملية 

استمرت عامين، تم خاللها استجالب أربعة 

من هذه المجموعة من اليمن و13 من أبنائهم 

الذي كانوا يتواجدون في األرجنتين. وكانت 

جماعة يهودي���ة حريدية ق���د أقنعت، في 

الع���ام 2011، أبناء ه���ذه المجموعة بالهجرة 

إلى بريطانيا، بعد التعهد لهم بأن يحصلوا 

على لج���وء، لكن ل���دى وصوله���م إلى لندن 

لم يحصل���وا عل���ى اللجوء وت���م نقلهم إلى 

األرجنتين.   

استجالب هنود بادعاء أنهم يهود!
أعلن وزير اس���تيعاب الهجرة اإلسرائيلي، 

زئيف إلكين،  في الكنيس���ت، في التاس���ع 

من آذار الجاري، أنه خالل العام 2016 الحالي 

س���يتم اس���تجالب 700 ش���خص من الهند 

بادعاء أنهم يهود من أبناء »س���بط منشيه«. 

وكان قد هاجر 260 شخصا من هذه الجماعة 

إلى إسرائيل في العام الماضي. وسيتم رصد 

ميزانية بمبلغ 2ر2 مليون ش���يكل الستيعاب 

هؤالء خ���الل الع���ام الحال���ي. ويتواجد في 

إس���رائيل حالي���ا حوال���ي ثالث���ة آالف م���ن 

أبناء ه���ذه الجماعة، بينه���م 600 ولدوا في 

إسرائيل. 

ويقط���ن أكبر تجمع من ه���ذه الجماعة في 

مستوطنة »كريات أربع« في الخليل. 

وقال تقرير نش���رته صحيف���ة »هآرتس«، 

مؤخ���را، إن ه���ذه الجماعة تواج���ه مصاعب 

ف���ي االندماج ف���ي البالد، ونص���ف أفرادها 

يحتاج���ون إلى خدم���ات مؤسس���ات الرفاه. 

وقالت معطيات نشرها مكتب الرفاه إن عدد 

المحتاجين من أبن���اء هذه الجماعة لخدمات 

الرف���اه ارتف���ع بي���ن العامي���ن 2014 – 2015 

بنس���بة 14%، كما أن 73% من أبناء الشبيبة 

منهم يعرفون عل���ى أنهم »فتية في خطر«. 

ويمارس عدد قليل من أف���راد هذه الجماعة 

عمال ما، و42% م���ن األوالد فيها يذهبون إلى 

مؤسسات تعليمية. 

ويقطن قس���م آخر من ه���ذه الجماعة في 

مس���توطنة »بيت إيل« قرب رام الله، وهؤالء 

أيض���ا يواجه���ون مصاع���ب ف���ي االندماج 

مش���ابهة لهؤالء الذين يقطنون في »كريات 

اربع«. وحذر مسؤولون من عدم رصد الحكومة 

اإلسرائيلية ميزانيات كافية من أجل اندماج 

هذه الجماعة.

وفي محاول���ة لمواجهة ه���ذه المصاعب، 

ق���ررت وزارة اس���تيعاب الهج���رة االعتراف 

بأبن���اء »س���بط منش���يه« كمهاجري���ن جدد 

لمدة 15 عاما وليس لعش���رة أع���وام، ورصد 

مس���اعدات مالي���ة لهم طوال ه���ذه الفترة. 

كذلك ق���ررت الحكومة اإلس���رائيلية زيادة 

ميزانيات الس���لطات المحلية، المستوطنات 

في هذه الحالة، التي يسكنون فيها. 

»تمييز ضد الفالشا«!
يش���ار إلى أن الق���رار بزي���ادة الميزانيات 

المخصصة ألبناء »س���بط منش���يه« جاء في 

أعقاب إع���الن الحكوم���ة اإلس���رائيلية، في 

نهاي���ة الش���هر الماض���ي، بتجمي���د هجرة 

الفالش���ا م���ن أثيوبي���ا. وقال رئي���س لجنة 

استيعاب الهجرة اليهودية في الكنيست، 

أبراهام نغوس���ا األثيوب���ي األصل، من حزب 

الليك���ود، إنه »أرحب بزيادة عدد المهاجرين 

الجدد من أبناء منش���يه، لكن ال يوجد منطق 

في تمكي���ن هجرة 700 منهم وعدم تمكين 

هجرة عدد مش���ابه من أبناء الفالش���ا. وهذا 

القرار مصدره التمييز ض���د المنحدرين من 

أصول أثيوبية«.  

وقالت الحكومة اإلس���رائيلية لدى إعالنها 

ع���ن تجميد هجرة الفالش���ا إن الس���بب هو 

التكلفة المرتفعة لمخصصات السكن لهم، 

والتي تبلغ 2ر2 مليار شيكل. وقال نغوسا إنه 

»يوجد هنا تمييز بي���م دم ودم وبين يهود 

ويهود«.

وتظاهر أول من أمس حوالي 1500 شخص 

ف���ي القدس احتجاج���ا على ق���رار الحكومة 

بتجميد هجرة الفالش���ا إلى إسرائيل. وقال 

أح���د المتظاهري���ن لصحافيين إن���ه ينتظر 

هجرة ابنته من أثيوبيا منذ عش���ر س���نوات، 

وإن ق���رار الحكوم���ة اإلس���رائيلية »نابع من 

منطلق���ات عنصرية فقط«. وحمل قس���م من 

المتظاهرين صور أقاربهم في أثيوبيا.  

وطال���ب المتظاهرون الحكوم���ة بأن تنفذ 

عل���ى الفور قرارها ال���ذي اتخذته قبل أربعة 

ش���هور، وقضى بتمكين هجرة قرابة تسعة 

آالف من الفالشا إلى إسرائيل وينتظرون في 

أديس أباب���ا. ورفع المتظاهرون الفتات كتب 

عليها »كف���ى للتمييز، كفى للعنصرية« و«ال 

يميزون بين يهودي ويهودي«.

وش����ارك في المظاهرة عضوا الكنيس����ت 

نغوسا ودافيد أمس����الم، وكالهما من حزب 

الليكود، وعضو الكنيس����ت رفيطال س����ويد 

من كتلة »المعسكر الصهيوني«. واحتجاجا 

على قرار الحكومة بتجميد هجرة الفالش����ا، 

يتغيب نغوسا وأمسالم عن الكنيست. وفي 

أعق����اب ذلك أعلن مكتب رئي����س الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، عن رصد ميزانية لتمكين 

هجرة 500 مس����ن ومريض من الفالشا خالل 

العام الحالي، وأن يتم تمويل هجرة الباقين 

في العام المقبل. وأوضح عضوا الكنيس����ت 

أنهم����ا ال يكتفي����ان بهجرة ع����دد قليل من 

الفالشا. 

وأوضح أمسالم أنه س���يواصل التغيب عن 

جلسات الكنيس���ت، وقال »إنني ال أستطيع 

أن أفه���م ق���رار الحكوم���ة هذا. فل���و تعين 

أن يس���تجلبوا 9000 ول���د ش���عرهم أش���قر 

وعيونهم زرق���اء، لكانوا هنا من���ذ األمس«. 

كذل���ك ق���ال نغوس���ا إن���ه »سنس���تمر في 

االمتناع عن التصويت إل���ى جانب الحكومة 

)في الكنيس���ت( طالما هي تميز بين يهود 

ويهود«.   

وقالت س���ويد إن »رئي���س الحكومة ما كان 

سيجمد قرار حكومة وكان سيجد ميزانية لو 

كان الحديث يدور عن مهاجرين من االتحاد 

السوفييتي أو أوروبا. هذه عنصرية وتمييز«. 

وكانت الشرطة اإلس���رائيلية قد استبقت 

المظاه���رة باس���تدعاء نش���طاء أثيوبيي���ن 

ومحاول���ة جعلهم يتراجعون ع���ن التظاهر، 

وفقا لصحيفة »هآرتس«. وتتحسب الشرطة 

اإلس���رائيلية م���ن تك���رار مواجه���ات بين 

قواته���ا والمتظاهري���ن األثيوبيي���ن، خالل 

احتجاجات في الع���ام الماضي على التمييز 

ضد األثيوبيين في إسرائيل. وقالت الشرطة 

إن استدعاء نشطاء أثيوبيين يأتي في إطار 

اس���تعدادها للمظاهرة، رغم أنها مرخصة، 

وذلك »م���ن أجل الحفاظ عل���ى النظام ضمن 

حدود الترخيص الممنوح للمظاهرة. وهكذا 

نفعل حيال أي مظاهرة يش���ارك فيها عدد 

كبير من المتظاهرين«. 

في هذه الفترة م���ن آذار، تحديدا، حيث أيام 

م���ا بين »يوم المرأة العالم���ي« )الثامن من آذار( 

و«عيد األم« )الحادي والعشرون من آذار(،  تصدر 

العديد من األبح���اث والتقاري���ر واإلحصائيات 

التي تقدم صورة عن أوضاع النس���اء وتمثيلهن 

ف���ي مناح���ي الحي���اة المختلف���ة، السياس���ية 

والثقافية  والعلمية  واالجتماعية  واالقتصادية 

وغيره���ا، وتط���رح اقتراح���ات توصيات بش���أن 

تحس���ين ه���ذا التمثيل ورفع مس���تواه ودرجة 

فاعليته، حتى ال يبقى شكليا وصوريا فقط. 

ومن بين ه���ذه التقارير، تقرير أعده »المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطية« ونشر في أوائل آذار 

الحالي وضّمنه »صورة الوضع، حتى أوائل العام 

الجاري، 2016، حول تمثيل النس���اء في إسرائيل 

في ثالث حلبات سياس���ية مركزية: الكنيس���ت 

)البرلم���ان/ الس���لطة التش���ريعية(، الحكوم���ة 

)السلطة التنفيذية( والحكم المحلي )المجالس 

البلدية اإلقليمية والمحلية(«. 

وأبرز م���ا يظهر في هذه »الص���ورة« هو: ثمة 

ارتف���اع دائم ومتواص���ل في عدد النس���اء في 

الكنيس���ت، لك���ن تمثيله���ن ال ي���زال متدنيا 

بالمقارنة م���ع الدول الديمقراطي���ة المتقدمة! 

وع���الوة على ه���ذا: نس���بة تمثيل النس���اء في 

الحلبات السياس���ية األخرى ال تزال متدنية جدا 

ومس���توى دمجهن ف���ي الوظائ���ف والمناصب 

الرفيعة العليا ال ي���زال بعيدا جدا عما يمكن أن 

يك���ون كافيا وُمرضيا. فقد بلغ عدد النس���اء في 

الكنيس���ت اإلس���رائيلي اليوم رقما قياسيا غير 

بع )%25(  مس���بوق من قبل، إذ تجاوز نس���بة الرُّ

للمرة األولى. ولكن رغم هذا االرتفاع، إال أن هذه 

النسبة ال تزال متدنية إذا ما قورنت بالوضع في 

غالبية ال���دول الديمقراطي���ة المتقدمة. وهذه 

الحال هي نفسها، أيضا، في الحلبات السياسية 

األخرى. 

اإلس���رائيلي  »المعه���د  تقري���ر  يفتت���ح 

للديمقراطي���ة«، ال���ذي أع���ده د. عوف���ر كينغ، 

الباح���ث ف���ي »برنام���ج اإلص���الح السياس���ي« 

والمتخصص، بصورة أساس���ية، ف���ي: األحزاب، 

انتخ���اب  الداخلي���ة،  اإلس���رائيلية  السياس���ة 

االنتخ���اب  طرائ���ق  والقي���ادات،  المرش���حين 

والتغيير الدس���توري، باإلش���ارة إل���ى أنه »قبل 

ثالثة أش���هر، اس���تقال عضو الكنيس���ت داني 

عطار )من »المعس���كر الصهيوني«( من عضوية 

الكنيس���ت فاحتلت مكانه ياعيل كوهين باران. 

ومع انضمامها، ارتفع عدد النساء العضوات في 

الكنيس���ت إلى 32، ما يمثل رقما قياسيا جديدا 

في سلس���لة أرقام قياس���ية س���جلت في مجال 

تمثيل النساء البرلماني خالل السنوات األخيرة. 

ففي العام 1988 تم انتخاب 7 نس���اء لعضوية 

الكنيست، بينما أصبح عددهن اليوم، بعد مضي 

25 عاما، يعادل 5ر4 أضعاف ما كان عليه«.

عن أهمية التمثيل النسائي
ما هي أهمية هذا االرتفاع في تمثيل النساء 

السياس���ي في إسرائيل؟  هل هو ظاهرة فريدة 

وحصرية في إس���رائيل؟ هل هو يعكس تحسنا 

في مس���توى دمج النساء في مزيد من الوظائف 

والمناصب السياسية؟

يجيب معد التقرير على هذه التساؤالت بالقول 

إن مسألة تمثيل النس���اء في الحياة السياسية 

ومنظوماتها يحتل مرك���ز الصدارة في النقاش 

العام، النش���ط، في دول عديدة من العالم، منذ 

ما يزي���د على عقد من الزمن، انطالقا من فرضية 

أس���اس ترى أن التمثيل الجدي والالئق للنساء 

في الحياة السياسية العامة ينطوي على أهمية 

بالغة جدا، على جميع األصعدة والمس���تويات. 

فحضور النس���اء الالئق في الحياة السياس���ية 

العامة وتش���كيالتها المختلفة يش���كل عنصرا 

ليس إيجابيا فحس���ب، بل ضروريا وحيويا أيضا، 

م���ن منظ���ور قي���م ديمقراطية أساس���ية، مثل 

التمثيل، المساواة والتعددية، على ما في ذلك 

من تعزيز لمكانة المرأة ف���ي المجتمع، تجذير 

وترس���يخ الموقف الذي يعتبر النساء مواطنات 

متساويات.

ويجري النقاش حول هذه المسألة على خلفية 

الواقع الذي ال يزال غير ُمرض، البتة، في العديد 

م���ن دول العال���م، حيث ال تزال نس���بة النس���اء 

متدنية جدا بين منتخبي الجمهور، وهو ما دفع 

دوال وأحزابا سياسية عديدة إلى اعتماد خطوات 

عملية ترمي إلى تحس���ين مس���تويات تمثيل 

النس���اء في التشكيالت السياس���ية المختلفة. 

ومن بين تل���ك الخطوات، مثال، تحديد حد أدنى 

من المواقع التمثيلية للنساء، مما أحدث ارتفاعا 

متواص���ال وجديا ف���ي تمثيل النس���اء في هذه 

الهيئات والمؤسس���ات، بما فيها المؤسس���ات 

بة من قبل الجمهور مباش���رة. ال بل ازداد 
َ
خ

َ
المنت

في اآلون���ة األخيرة عدد الحكوم���ات في العالم 

التي تحافظ على ت���وازن جندري في تركيبتها، 

بحيث تتوزع الحقائب الوزارية فيها بين الرجال 

والنس���اء بالتساوي. وهذا، إلى جانب تزايد عدد 

النس���اء الالتي يفزن بالمواق���ع القيادية األولى 

واألمامية )رئاسة الحكومة أو رئاسة الدولة(.

النساء في الكنيست
من منذ 

ُ
كان ح����ق النس����اء المتس����اوي ق����د ض

االنتخاب����ات األول����ى ل�«مؤتم����ر المنتخبين« في 

)»أرض  فلس����طين  ف����ي  اليه����ودي  الييش����وف 

إس����رائيل«(، والتي جرت في الع����ام 1920. وكان 

ذلك إحدى الحاالت المبكرة جدا من منح النس����اء 

حق االنتخاب. وللمقارنة: فقد حظيت النساء في 

الواليات المتحدة بحق االنتخاب للمرة األولى في 

العام نفسه، أيضا. أما في إسبانيا والبرتغال، فقد 

بقيت النس����اء محرومات من ح����ق االنتخاب حتى 

أوائل الثالثينيات، بينما بقين كذلك في فرنسا 

وإيطاليا حت����ى األربعينيات. وإل����ى جانب ذلك، 

كانت إسرائيل، طبقا لتقرير »المعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية«، إحدى الدول الديمقراطية األولى 

التي وصلت فيها س����يدة إلى المنصب القيادي 

األعل����ى واألرف����ع: تعيي����ن غولدا مئير رئيس����ة 

للحكومة اإلسرائيلية في العام 1969. ورغم ذلك، 

بقي تمثيل النس����اء في الكنيس����ت متدنيا جدا 

طوال سنوات عديدة وطويلة. 

في دورات االنتخابات الثالث األولى للكنيست 

اإلس����رائيلي )1949 � 1955(، بلغت نس����بة النساء 

من بين أعضاء الكنيس����ت نح����و 10% فقط، تالها 

انخفاض مس����تمر خالل العقود األربعة التالية، 

حتى العام 1999، وتراوحت نس����بة هذا التمثيل 

بين حضيض العام 1988 )7 نس����اء فقط( وذروة 

العام 1992 )11 س����يدة(. ولكن، من����ذ العام 1999، 

يش����هد عدد النس����اء العضوات في الكنيس����ت 

ارتفاع����ا دائما ومتواصال، حتى بلغ رقما قياس����يا 

يعادل 29 سيدة في انتخابات العام 2015، بينما 

يبلغ عددهن اليوم 32 س����يدة، أي ما يعادل أكثر 

ّي، موزعة على 
ّ
من ُربع عدد أعضاء الكنيس����ت الكل

الكت����ل المختلفة على النحو التالي: »المعس����كر 

الصهيون����ي« � 9 س����يدات )م����ن بي����ن 24 عضو 

كنيس����ت(، »الليك����ود« � 7 س����يدات )من بين 30 

عضو كنيست(، »كلنا« برئاسة موشيه كحلون � 4 

سيدات )من بين 10 أعضاء(، »يش عتيد« برئاسة 

يئير لبيد � 3 سيدات )من بين 11 عضو كنيست(، 

»ميرتس« � 3 سيدات )من بين 5 أعضاء كنيست، 

وهي الكتلة الوحيدة التي تشكل فيها السيدات 

أغلبي����ة أعض����اء الكتل����ة البرلماني����ة(، »القائمة 

المشتركة« � سيدتان )من بين 13 عضو كنيست(، 

»البي����ت اليهودي« � س����يدتان )من بين 8 أعضاء 

كنيس����ت( و«يس����رائيل بيتينو« �  سيدتان )من 

بين 6 أعضاء كنيس����ت(. وفي المقابل، استثنت 

كتلتان )حزبان( اثنتان النس����اء تماما ولم تدمج 

في قائمتي مرش����حيهما أيا منه����ن، وهما حزبا 

اليهود الحريديم، الشرقيين والغربيين، »شاس« 

و«يهدوت هتوراه«. 

ول���دى مقارنة مس���توى تمثيل النس���اء في 

الكنيس���ت )البرلمان( مع مستوى تمثيلهن في 

برلمانات الدول األخرى يتضح أن إسرائيل تحتل 

المرتبة ال� 53 من أص���ل 188 دولة، وهي مرتبة 

أدنى من مستوى التمثيل النسائي في الغالبية 

الساحقة من الدول الديمقراطية الليبرالية التي 

تدعي إسرائيل االنتساب إليها. ومع ذلك، فهي 

تتقدم على دول عريقة مثل فرنسا )في المرتبة 

57(، كن���دا )المرتب���ة 59( والوالي���ات المتحدة 

)المرتبة 94(. 

ويش���ير معّد التقرير، في ختام ه���ذا الباب، 

إلى أن »التحس���ن الكبير في تمثيل النساء في 

الكنيس���ت يمثل بش���رى إيجابية وس���ارة، لكن 

الطريق إلى المس���اواة الجندرية ال تزال طويلة. 

واأله���ّم، أن إمعان النظر في وضع النس���اء في 

القطاع���ات والس���احات األخرى يثب���ت أن هذا 

التحسن في التمثيل البرلماني لم ينعكس بعد 

في اندماج النساء في وظائف ومناصب رفيعة، 

س���واء في البرلمان )الكنيس���ت( أو في السلطة 

التنفيذية )الحكومة(«.  

النساء في الحكومة اإلسرائيلية
حتى العام 1974، كانت غولدا مئير هي السيدة 

الوحيدة التي أش���غلت منصب وزير في حكومة 

إس���رائيلية، ال ب���ل أش���غلت فيما بع���د منصب 

رئيسة الحكومة وكانت السيدة الوحيدة فيها! 

ثم انضمت نس���اء أخريات إلشغال منصب وزير 

في الحكومة اإلس���رائيلية فيما بعد: شوالميت 

ألوني )في العام 1974(، س���اره دوتان )في العام 

1983(، شوش���انه أربيلي � ألموزلينو )في العام 

1986( وأورا نمير )في العام 1992(. 

وبقي الوضع على هذه الحال، فكانت 5 نس���اء 

فق���ط قد أش���غلن منص���ب وزير ف���ي حكومات 

إسرائيل حتى العام 1996. وخالل السنوات منذ 

1996 تحسن الوضع قليال، إذ تم تعيين 12 سيدة 

أخرى لمنصب وزاري في حكومة إسرائيلية. 

وفي اإلجمال، م���ن بين الوزراء ال���� 242 الذين 

أش���غلوا عضوي���ة حكوم���ة إس���رائيلية من���ذ 

تأسيسها للمرة األولى وحتى اليوم، هنالك 17 

سيدة فقط، أي ما يعادل 7% فقط. 

ويش���ير التقري���ر إل���ى حقيق���ة أن أكبر عدد 

م���ن النس���اء في أي���ة حكوم���ة إس���رائيل منذ 

قيامه���ا ل���م يتعد 4 نس���اء فق���ط. وبينما تبلغ 

النس���بة المتوسطة لعدد النس���اء في حكومات 

الدول األعض���اء في منظمة التنمي���ة والتعاون 

االقتصادي )OECD( نحو 30%، فإن هذه النسبة 

ال تتعدى ال� 14% في إسرائيل. 

وإلى جانب ه���ذا، ينبغي االلتفات إلى حقيقة 

أن النس���اء ال يشغلن في إس���رائيل، عادة وغالبا، 

مناص���ب وزاري���ة »حساس���ة وهام���ة«، إذ تفيد 

المعطيات الرس���مية بأن الس���يدات لم يشغلن، 

أبدا، أي منصب وزاري في ثالثة من الوزارات األربع 

األهم وه���ي: المالية، الدفاع واألم���ن الداخلي، 

بينما كانت وزارة الخارجية الوزارة الوحيدة التي 

ترأستها س���يدة: غولدا مئير )بين 1956 و 1966( 

وتسيبي ليفني )بين 2006 و 2009(.  

وال يزال تمثيل النس���اء متدني���ا في المواقع 

والمناص���ب الرفيع���ة األخرى: فم���ن بين نواب 

ال���وزراء الثماني���ة ف���ي الحكومة اإلس���رائيلية 

الحالي���ة هناك س���يدة واحدة فقط )تس���يبي 

حوتوبيل���ي ف���ي وزارة الخارجية( وم���ن بين 12 

رئي���س لجن���ة برلمانية في الكنيس���ت هنالك 

س���يدتان فقط )كاري���ن إلهرار وعاي���دة توما � 

سليمان(. 

النساء في الحكم المحلي
يتميز الحكم المحلي في إس���رائيل بالتمثيل 

المتدني للنس���اء دائما ف���ي المجالس البلدية 

واإلقليمية والمحلية، وخاصة في منصب »رئيس 

بلدي���ة« )رئيس مجلس بلدي(، إذ إن س���يدتين 

اثنتين فقط أشغلتا هذا المنصب في إسرائيل 

من بين 40 رئيس بلدية في المدن الكبيرة، منذ 

العام 1989، حيث تم انتخابهما لرئاسة لبلدية 

في االنتخابات الت���ي جرت في ذلك العام للمرة 

األولى: ياعيل غيرمان في رئاسة بلدية هرتسليا 

)بقيت في منصبها ذاك حتى العام 2013، حيث 

اس���تقالت وترش���حت في قائمة »ي���ش عتيد« 

النتخابات الكنيس���ت فأصبحت عضو كنيست، 

ثم وزيرة للصحة( ومريام فايربيرغ في رئاس���ة 

بلدية نتانيا، وال تزال تشغل هذا المنصب حتى 

ه���ذا اليوم، وهي الس���يدة الوحيدة من بين 40 

رئيس بلدية في المدن اإلسرائيلية الكبيرة.  

يتعارض هذا التدني في تمثيل النس���اء في 

مرافق الحكم المحلي في إس���رائيل مع المنحى 

السائد حاليا في أنحاء العالم، حيث يتم انتخاب 

عدد متزايد من النس���اء لتولي رئاسة البلديات 

في م���دن كبرى في العالم، مث���ل باريس ونانت 

)فرنس���ا(، مدريد وبرشلونة )إسبانيا(، يوستون، 

س���ان أنطونيو، واش���نطن وبلتيم���ور )الواليات 

)ألمانيا(،  ب���راغ )تش���يكيا(، كيل���ن  المتحدة(، 

وزوريخ )سويسرا(. 

أما في عضوي���ة المجالس البلدية، فالنس���اء 

تحظ���ى بتمثيل أكبر نس���بيا ويش���هد ازديادا 

متواصال. 

ففي االنتخابات البلدي���ة األخيرة، التي جرت 

في العام 2013، تم انتخاب 138 سيدة لعضوية 

مجالس بلدية، من أصل 826 عضوا )أي 7ر%16( 

ف���ي المدن ال���� 40 األكبر في إس���رائيل. أما في 

المجالس المحلية )أي في البلدات والمدن والقرى 

التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة(، فقد 

فازت نس���اء بنسبة 13% من مجمل عدد األعضاء 

في المجالس المحلية، في االنتخابات التي جرت 

في العام نفس���ه. وف���ي س���بيل المقارنة، تبلغ 

نسبة الس���يدات األعضاء في المجالس البلدية 

في إيطاليا 20%، ف���ي هولندا 20%، في ألمانيا، 

أس���تراليا، بريطانيا ونيوزيالن���دا � 30%، بينما 

تزيد نس���بتهن عن 30% في دول مثل فرنس���ا، 

فنلندا، جنوب أفريقيا، السويد وإسبانيا. 

وكان الكنيس���ت اإلسرائيلي قد أدخل تعديال 

هاما عل���ى قانون الس���لطات المحلية في العام 

2014، يرم���ي إلى تش���جيع األح���زاب والقوائم 

االنتخابية المختلفة في االنتخابات البلدية على 

ضم وترشيح نساء في إطارها. ويقضي التعديل 

بزيادة 15% في حص���ة التمويل الحكومي ألية 

قل. 
ٌ
كتلة تبلغ نسبة النساء فيها الث�ُّلث على األ

وسيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من 

االنتخابات البلدية المقبلة، في العام 2018. 

وجوه نسوية في الكنيست.

في عملية سرية للوكالة اليهودية

وصول آخر مجموعة من اليهود 
اليمنيين إلى إسرائيل!

آخر المعطيات عن تمثيل النساء في الحياة السياسية العامة في إسرائيل

تحسن ملحوظ في تمثيل النساء في الكنيست مقابل تمثيل 
متدٍن في المؤسسات السياسية األخرى والمناصب الرفيعة!

بع )25%( للمرة األولى. لكن رغم هذا االرتفاع ال تزال هذه النسبة متدنية *عدد النساء في الكنيست اإلسرائيلي يشكل اليوم رقما قياسيا غير مسبوق تجاوز نسبة الرُّ

 إذا ما قورنت بالوضع في غالبية الدول الديمقراطية المتقدمة وهذه هي الحال أيضا في الحلبات السياسية األخرى* 17 سيدة فقط أشغلن منصبا وزاريا 

في حكومات إسرائيل منذ تأسيسها وحتى اليوم من أصل 242 وزيرا، أي 7% فقط* سيدة واحدة فقط بين 40 رئيس بلدية في المدن اإلسرائيلية الكبيرة!*



3 الثالثاء 2016/3/22م الموافق 13 جمادى الثاني 1437هـ العدد 377 السنة الرابعة عشرة

قال قاضي المحكمة اإلس���رائيلية العليا تسفي زلبرتال في إعالن مفاجئ 

صدر عنه في نهاية األسبوع الفائت، إنه ينوي التنحي من مقعده القضائي 

ف���ي هذه المحكمة في العام المقبل، أي قبل خمس س���نوات من بلوغ س���ن 

التقاعد اإللزامي لهذه المحكمة.

وذكر بي���ان صادر عن المحكم���ة أن زلبرتال )64 عاما(، س���يتقاعد في 17 

نيسان 2017.

ولم يذكر البيان س���بب اتخاذه هذا القرار، على الرغم من أن مصادر مقربة 

من المحكمة تقول إن زلبرتال يش���عر أن لديه الكثير من الواجبات المرهقة 

من هذه المحكمة.

وعمل زلبرتال كق���اض لمدة 27 عاما، وحاز على أول تعيين قضائي له في 

محكم���ة الصلح في القدس العام 1990، ت���اله ترقية إلى المحكمة المركزية 

في القدس العام 2000، وإلى المحكمة العليا في العام 2012.

وإعالن زلبرتال هذا يجعله القاضي الرابع الذي سيتقاعد في العام 2017، 

إلى جانب رئيس���ة المحكم���ة العليا مريم ناؤور، والقاضيين س���ليم جبران 

وإلياكيم روبنشتاين، الذين وصلوا جميعهم إلى سن التقاعد.

وباستثناء زلبرتال، فإن توقيت التقاعد يصادف مع بلوغهم سن 70 عاما.

ويترك تقاعد هؤالء القضاة األربعة أعضاء “لجنة تعيين القضاة” التسعة 

أمام مهمة غير عادية الختيار ما يقارب ثلث المحكمة اإلس���رائيلية العليا 

في غضون بضعة أشهر.

وتتكون هذه اللجنة من أربعة سياس���يين - اثنان من أعضاء الكنيس���ت 

واثنان من وزراء الحكومة - إلى جانب ممثلين اثنين عن نقابة المحامين في 

إسرائيل وثالثة قضاة من المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه اللجنة معركة حول هذه التعيينات. 

وس���بق أن أش���رنا مرات عديدة إلى أن »لجنة تعيين القضاة« هذه تعتبر 

إحدى الجبهات الرئيس���ة ف���ي المعركة المتواصلة على صورة ما يس���مى 

»الجهاز القضائي في إس���رائيل«، أي الس���لطة القضائية، بما يش���مل من 

محاكم مختلفة الدرجات والمس���تويات والصالحيات ف���ي مقدمتها وعلى 

رأس���ها المحكمة العليا، وخاصة حينما تم���ارس مهامها القضائية بصفة 

 في كل ما يتص���ل بالقضايا 
ّ

»محكم���ة العدل العلي���ا« )التي تبحث وتب���ت

الدس���تورية وما يدور في صلبها من حقوق وحريات أساسية(، وليس مجرد 

هيئة اس���تئناف أخرى )وأخيرة( على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن 

ما دونها من محاكم.  

وألنها كذلك، فهي تشكل ميدانا أساسيا للتجاذبات المختلفة، السياسية 

� الحزبية والقضائية، عش���ية انتخاب أعضائها بعيد انتخاب هيئة جديدة 

للكنيست. 

وهذا ما حصل العام الفائت، أيضا، كما حصل في السابق. فقد وجد حليفا 

األمس وخصما الي���وم، رئيس الحكومة بنيامين نتنياه���و )زعيم الليكود( 

وأفيغدور ليبرمان )زعيم »إسرائيل بيتنا«( قاسما مشتركا جعلهما يضعان 

جانب���ا، ولو مؤقتا، جميع الخالفات السياس���ية � الحزبية � االئتالفية وغيرها 

والتحال���ف في مس���ألة عينية على غاي���ة من األهمية لكليهم���ا معا ولكل 

منهم���ا على حدة، وه���ي: موقع اليمين وقوته في »لجن���ة تعيين القضاة«، 

ومدى تأثيره على قراراتها، وذلك في س���ياق الحرب الشعواء التي تشنها 

أح���زاب اليمين وتنظيماته وقياداته المختلفة عل���ى الجهاز القضائي في 

إس���رائيل، وفي مقدمته تحديدا »محكمة العدل العليا«، سعيا إلى تقليص 

صالحياته���ا بالحّد من قدرتها على إلغاء قوانين غير دس���تورية يس���نها 

الكنيس���ت والحّد من قدرتها على توفير الحماية )ولو الجزئية والمنقوصة( 

لألقليات والفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع اإلسرائيلي بما يضمن 

حقوقها وحرياتها األساسية.  

وبعد اس���تكمال االنتخابات لعضوي���ة هذه اللجنة، أصبح���ت تركيبتها 

الجدي���دة للدورة الحالي���ة على النحو التالي: وزيرة العدل أييلت ش���اكيد - 

رئيس���ة اللجنة، ووزير المالية موش���يه كحل���ون )ممث���ال الحكومة(، عضوا 

الكنيست نوريت كورن وروبرت إيالتوف )ممثال الكنيست(، رئيسة المحكمة 

العلي���ا القاضية مريام ن���اؤور، قاضيا المحكمة العليا إلياكيم روبنش���تاين 

وس���ليم جبران )ممثال الجهاز القضائي / المحكم���ة العليا(، المحامي خالد 

حسني زعبي والمحامية إيالنه ساكر )ممثال نقابة المحامين(. 

وقد أتاحت الصفقة بين نتنياهو وليبرمان ألحزاب اليمين في إس���رائيل 

التكتل وضمان أن يكون ممثال الكنيست في عضوية »لجنة تعيين القضاة« 

اثنين من أعضاء الكنيس���ت من هذه األحزاب، هم���ا:  نوريت كورن )ليكود( 

وروبرت إيالتوف )إس���رائيل بيتنا(، كما أظهرت نتائج التصويت السري في 

الكنيست يوم 22 تموز 2015.  

ومثل���ت هذه النتيجة في حينه اإلنجاز األكب���ر واألبرز لالئتالف الحكومي 

الحالي منذ تشكيله. 

ْيه في 
ّ
فقد درج���ت العادة، حت���ى اآلن، على أن يخت���ار الكنيس���ت ممثل

ه���ذه اللجنة من خ���الل المحافظة على »التوازن« بحي���ث يكون أحدهما من 

كت���ل االئتالف واآلخر من كتل المعارض���ة. وهذا ما حصل اآلن أيضا: فحزب 

»إس���رائيل بيتنا« وكتلته يجلسان في المعارضة البرلمانية، خارج االئتالف 

الحكومي! ومن خالل هذا التحالف بينهما، استطاع نتنياهو وليبرمان قطع 

الطري���ق على كتل المعارضة األخرى )المعس���كر الصهيون���ي، يش عتيد، 

ميرتس والقائمة المش���تركة( بإجهاض مس���عاها إليصال ممثل عنها إلى 

عضوية »لجنة تعيين القضاة«. وهكذا فش���ل عضوا الكنيست عوفر شيلح 

)يش عتيد( وأييلت نحمياس � فربين )المعس���كر الصهيوني( اللذين كانا 

مرشحين عن كتل المعارضة األخرى )عدا »إسرائيل بيتنا«( مجتمعة!

لكن هذه الصفقة بين نتنياهو وليبرمان، كما ظهرت نتيجتها في هوية 

عضوي الكنيس���ت اللذين سيمثالن الكنيس���ت في »لجنة تعيين القضاة«، 

ليس���ت � كما يبدو � س���وى الخطوة العملية األولى في تحالف يميني شامل 

وطويل المدى في هذه القضية يس���تهدف، كم���ا ذكرنا، محاصرة »محكمة 

العدل العليا«، تحجيم قوتها وتقليص صالحياتها. 

وق���د عبر عدد كبير جدا من ممثل���ي اليمين وقادته عن هذا الهدف خالل 

السنوات األخيرة، جهرا ودونما أي خجل أو وجل. 

وكان عضو الكنيست موطي يوغيف )من »البيت اليهودي« بزعامة نفتالي 

بينيت( آخرهم وأكثرهم »جرأة« حينما قال، في أعقاب قرار »محكمة العدل 

العلي���ا« الذي أمرت فيه بتنفيذ هدم المباني في مس���توطنة بيت إيل: »آن 

األوان لرف���ع ذراع جرافة على المحكمة العليا... نحن، كس���لطة تش���ريعية، 

سنهتم بلجم السلطة القضائية في الدولة«!

أما الخطوة التالية في هذا التحالف فستكون، على األرجح، تطبيق الخطة 

الس���ابقة التي كان أعدها رئيس االئتالف الحكومي في الكنيس���ت السابق 

ووزير الس���ياحة في الحكومة الحالية، ياريف ليفين )ليكود(، والرامية إلى 

سن قانون جديد يقضي بتغيير تركيبة هذه اللجنة وتغيير موازين القوى 

فيه���ا، بحيث يتم تقليص ق���وة )تمثيل( القض���اة الممثلين عن المحكمة 

العليا مقابل زيادة قوة وتمثيل السياسيين وممثلي األحزاب السياسية.  

وكان ليفين قال في تفس���ير وتبرير مش���روعه هذا: »إن التركيبة الحالية 

لهذه اللجنة تتيح لقضاة المحكمة العليا الثالثة ولممثلّي نقابة المحامين 

تشكيل جسم مانع مقابل األعضاء األربعة اآلخرين )وزيران وعضوا كنيست(، 

وهكذا يفرضون عليه���م تعيينات غير مقبولة عليه���م ومختلف حولها«.  

وأضاف: »سنعمل على تغيير هذا الوضع، ألنه ال يمكن أن يستمر«!!

في ضوء تقاعد أربعة قضاة قريبا

اليمين اإلسرائيلي يعد العّدة لتغيير تركيبة المحكمة العليا العام المقبل!

تعالت في إس���رائيل من���ذ العام 1967، أص���وات تدعو إلى االنس���حاب من 

األراضي الفلس���طينية التي احتلت في ذل���ك العام، لكن هذه األصوات كانت 

قليلة جدا دائما، كما أن اآللة اإلعالمية اإلس���رائيلية سعت في معظم الفترات 

إلى فرض التعتيم عليها. 

ه���ذه األصوات لم تصمت أبدا برغم قلته���ا، وهي تصدر عن عدد قليل جدا 

من السياسيين اإلسرائيليين، الذين يدعون إلى اتفاق مع الفلسطينيين على 

شكل حل الدولتين. 

لكن األصوات اإلس���رائيلية »األكثر خطورة« بالنسبة للمؤسسة السياسية، 

التي تشمل الحكومة واألحزاب، هي تلك الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان 

اإلس���رائيلية، التي تتعرض في السنوات األخيرة، وخاصة منذ عودة بنيامين 

نتنياهو إلى الحكم في بداية العام 2009، إلى مالحقة تتسم بنزعات معادية 

للديمقراطية، ووصفها خبراء في األكاديميا اإلسرائيلية بأنها نزعات فاشية.

وف���ي الوقت الذي انزاح فيه المجتمع اإلس���رائيلي بمعظمه باتجاه اليمين، 

وجدت سياس���ة مالحقة هذه المنظمات الحقوقية، التي تسمى في إسرائيل 

»المنظمات اليسارية« وكأن كلمة »يس���ار« أصبحت شتيمة، تربة خصبة لدى 

الجمهور للتحريض ضد هذه المنظمات. 

ف���ي هذا الس���ياق تأتي مش���اريع القوانين، التي يطرحها باألس���اس وزراء 

ونواب من االئتالف الحكومي ومن حزب »يس���رائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(« 

ال���ذي أصبح في المعارضة اآلن، وبينها مش���روع قان���ون يهدف إلى تقليص 

تمويل المنظمات الحقوقية من أجل تقليص نشاطها، الذي يتركز على كشف 

ممارس���ات إسرائيل وجيشها وجهاز احتاللها في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وخاصة أثناء الحروب على غزة.   

إلى جانب طرح مش���اريع القوانين، تشارك منظمات يمينية في الحملة ضد 

المنظمات الحقوقي���ة، وتتلقى هذه المنظمات اليمينية، مثل »إم ترتس���و« 

)»إذا أردت���م«( و«ع���اد كان« )أي »حتى هنا«(، تعاونا من جانب وس���ائل اإلعالم 

اإلسرائيلية المركزية. 

وأثمر هذا التعاون بين المنظمات اليمينية ووس���ائل اإلعالم، وبشكل خاص 

القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة في 

إس���رائيل وتعبر عن »اإلجماع اإلس���رائيلي«، عن حملة »المدسوس���ين«، التي 

بموجبه���ا تدّس منظمات اليمين نش���طاء فيها داخ���ل المنظمات الحقوقية 

بهدف تصويرها بأنها تعمل ضد مصالح إسرائيل وتصوير نشطائها بأنهم 

»خائنون«.

وبعد النش���ر في القناة الثانية، ينبري السياس���يون اإلسرائيليون، بدءا من 

نتنياهو، لمهاجمة المنظمات الحقوقية ومحاولة نزع شرعيتها.

حملة اليمين ضد منظمة
»لنكسر الصمت«

بع���د أن قامت منظم���ات اليمي���ن المذك���ورة بحملة »المدسوس���ين« ضد 

منظمة »بتس���يلم« الحقوقية وحركة »تعاي���ش« المناهضة لالحتالل، واتهم 

خاللها الناش���ط ِعزرا ناوي بتبليغ جهات في الس���لطة الفلس���طينية بأن أحد 

الفلس���طينيين يحاول بيع عقار فلسطيني للمستوطنين، خرجت منظمة »عاد 

كان« بحملة مش���ابهة ضد منظمة »لنكس���ر الصمت«، من خالل تقرير نشرته 

القناة الثانية يوم الخميس الماضي.

وحركة »لنكسر الصمت« أسس���ها جنود إسرائيليون مسرحون بهدف جمع 

إفادات جنود حول ممارس���ات الجيش اإلسرائيلي وجنوده ضد الفلسطينيين، 

ويتحدث الجنود في قس���م من اإلفادات عن ممارس���اتهم هم شخصيا أثناء 

تأديتهم الخدمة العسكرية في الضفة وغزة.

ووفقا للتقرير األخير الذي نش���رته القناة الثانية، فإن نش���طاء في منظمة 

قوا في ش���هر تموز الماضي إدالءهم ب�«معلومات سرية« لمنظمة 
ّ
»عاد كان« وث

»لنكس���ر الصم���ت«. لك���ن التوثيق المصور يب���دو كأنه محادث���ة عادية بين 

جنود في قوات االحتياط وال يبدو أنه يش���مل »معلومات س���رية«، بل إن هذه 

المعلومات متوفرة في االنترنت.  

وادعى التقرير التلفزيوني، على لسان نشطاء »عاد كان«، أن منظمة »لنكسر 

الصمت« ترسل نش���طاءها إلى وحدات سرية في الجيش اإلسرائيلي من أجل 

جمع معلومات تس���تخدمها في نش���اطها ضد االحتالل، وأنها أجرت مقابالت 

مع جنود مس���رحين حول مواضيع ليست متعلقة بحقوق اإلنسان وإنما بأسرار 

عسكرية.    

واألسئلة التي جرى طرحها بحسب التقرير التلفزيوني، الذي صوره نشطاء 

“عاد كان”، كانت: “الس���رية المتواجدة هناك تب���دو كأنها ال تقوم بمهمات 

متعلقة بالجدار. ماذا كانت طبيعة المهم���ات هناك؟”، أو “ماذا يعني أعمال 

تتعلق باألنفاق؟” و”هل هذه مهمات عسكرية أم أنها نوع من التجارب؟”.

وتساءل محللون حول كيف نش���رت القناة الثانية التقرير المصور، وادعت 

أنه يحتوي على “معلومات س���رية”، فلو كان هذا االدعاء صحيحا لما تم نش���ر 

التقرير ألن الرقابة العسكرية كانت ستمنع نشره.   

لكن التقرير الذي نش���رته القناة الثانية تضم���ن تعقيبا من رئيس جهاز 

األمن اإلس���رائيلي العام )الشاباك( الس���ابق، آفي ديختر،، الذي قال إن “هذا 

يبدو مثل تحقيق من أجل جمع معلومات من مش���غلي عمالء”. ويقول محامي 

“عاد كان”، عوديد س���فوراي، في التقرير نفس���ه إنه “على ما يبدو أن نشطاء 

’لنكس���ر الصمت’ سيضطرون اآلن إلى كسر الصمت وأن يشرحوا كيف تحولت 

منظم���ة تهتم بأخالقي���ات الجيش اإلس���رائيلي إلى هيئة توج���د بحوزتها 

معلومات أمنية سرية؟”.

وعقب���ت المدي���رة العامة لمنظمة “لنكس���ر الصمت”، يول���ي نوفيك، على 

التقري���ر التلفزيون���ي مؤكدة على “أنن���ا ال نجمع معلومات س���رية وال نراقب 

الوحدات العس���كرية. والحديث يدور هنا عن ع���دة منظمات تعمل بالتعاون 

مع نواب كنيس���ت من حزب���ي الليكود والبيت اليهودي من أجل إس���كات من 

ينتقد الحكومة واالحتالل. وهم ينش���طون بأس���اليب غير الئقة مثل التعقب 

والكاميرات الخفية”. 

وأوضحت نوفيك أن “هدفنا هو جمع معلومات من جنود خدموا في المناطق 

)المحتلة( ونش���رها. ونحن نعمل بش���كل قريب من الرقابة العسكرية، وهي 

الهيئة الوحيدة المخولة بأن تقرر ما هو مسموح نشره أو ال”. 

وأضافت نوفيك، التي كانت تتحدث إلى القناة الثانية، أن “ما سمعناه هنا 

في الش���ريط المصور خطير، غير الئق وغير نزيه. لقد وافقتم على تحليل ’عاد 

كان’، الذين لديهم مصالح واضحة. وهناك هيئات مخولة في الدولة تصادق 

على نشر المعلومات. ودورنا هو جمع ونشر هذه المعلومات بموجب تعليمات 

الرقابة العسكرية”.

انفالت يميني
يس���تغل نتنياه���و دائما أية معلومة مس���يئة للمنظم���ات الحقوقية يتم 

نشرها، ويطلق في أعقابها تصريحات ضد هذه المنظمات ويتجاهل الحقائق 

بشكل كامل. 

وبعد نش���ر تقرير القناة الثانية، تفرغ نتنياهو من كافة مهامه لكي يعلن 

أن »منظمة ’لنكسر الصمت’ تجاوزت خطا أحمر«.

ول���دى افتتاح���ه اجتماع حكومته األس���بوعي، األحد، وبع���د التعقيب على 

االعتداء اإلرهابي األخير في اس���طنبول، اعتبر نتنياهو أن »الطرف الذي يقود 

الكفاح العس���كري ضد اإلرهاب ه���و الجيش اإلس���رائيلي واألجهزة األمنية. 

ومحاولة تش���ويه س���معة جنود الجيش اإلس���رائيلي مرفوضة بح���د ذاتها، 

ولكن محاولة جمع معلومات اس���تخباراتية عنهم هو أمر ال يحتمل والجهات 

المسؤولة تتعامل مع ذلك« في إشارة واضحة إلى المزاعم ضد منظمة »لنكسر 

الصمت«.

بدوره أوعز وزير الدفاع، موش���يه يعلون، للجيش اإلسرائيلي بإجراء تحقيق 

حول »إدالء جنود مس���رحين بمعلومات سرية حول فترة خدمتهم في الجيش 

اإلسرائيلي«. 

واعتبرت وزير العدل، أييليت ش���اكيد، من حزب »البي���ت اليهودي«، والتي 

تدف���ع من أجل تقييد نش���اط المنظمات الحقوقية، أن »األم���ر األخطر هو أن 

تخول منظمة نفس���ها بجمع معلومات اس���تخباراتية حول عمليات عسكرية 

تنفذها وحدات الجيش اإلسرائيلي، من خالل استغالل الجنود بواسطة أسئلة 

عرض وكأنها س���اذجة. وواضح أن من يجمع معلومات من هذا النوع ويدعي 
ُ
ت

أنه يفعل ذلك من أجل حقوق اإلنس���ان، يكذب. م���ن يجمع معلومات من هذا 

النوع يحاول المساس بدولته بوس���ائل غير مسموح بها، وحتى بشكل يمكن 

ر بعمليات تجسس«. 
ّ
أن يذك

ولم يقتصر الهجوم ضد »لنكسر الصمت« على قادة اليمين، فقد صرح عضو 

الكنيس���ت عن حزب العمل، إيتان كابل، بأن »نش���اط لنكسر الصمت، كما تم 

الكشف عنه اآلن، يشكل تجاوزا لخط أحمر يحظر تجاوزه. وهذه قرائن خطيرة 

جدا وتدل على تجميع منهجي إلفادات ضد الجيش اإلس���رائيلي، ضد الدولة، 

ضدنا. وال مفر من تحقيق الشرطة«. 

واعتبر رئيس حزب »يش عتيد )يوجد مس���تقبل(«، يائير لبيد، الذي ترتفع 

ش���عبيته في اس���تطالعات الرأي األخيرة، أن »منظمة ’لنكسر الصمت’ تتآمر 

على دولة إس���رائيل وتلحق ضررا شديدا من الداخل والخارج. وفي الوقت الذي 

تحارب فيه دولة إس���رائيل اإلره���اب، تأخذ منظمة معلومات وتس���تخدمها 

ضد الدولة. وعلى دولة إس���رائيل أن تفعل كل شيء من أجل حماية جنودها، 

وه���ذه منظمة ال توجد لها أي حق بالوجود في دولة تحارب يوميا من أجل أمن 

مواطنيها«.   

»فرية دموية«
برغم هجوم السياسيين الشديد على منظمة »لنكسر الصمت«، إال أن هناك 

من وقف ضد ه���ذا الهجوم، وبرز بينهم اللواء ف���ي االحتياط عميرام ليفين، 

القائد األس���بق للجبهة الش���مالية ولوح���دة كوماندوز النخبة »س���رية هيئة 

األركان العامة«.

وق���ال ليفين إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي، األحد، إن���ه تقصى الحقائق حول 

تقرير القناة الثانية، ووصفه بأنه »فرية دموية. ال توجد كلمة صادقة واحدة. 

وهذا ليس تحقيقا صحافيا«.  

وأضاف ليفين أن »هذا ليس تحقيقا صحافيا. لقد أخذوا ثالثة مدسوس���ين 

من منظم���ة اليمين ’عاد كان’ حاولوا دس أنفس���هم في ’لنكس���ر الصمت’«. 

وتابع أنه وصلت إليه عش���رات التوجهات تسأله عن رد فعله، بعد أن صرح في 

الماضي عن تأييد للمنظمة وقال »أنا أكسر الصمت أيضا«. 

وقال قائد الجبهة الوسطى السابق، اللواء في االحتياط  أفي مزراحي، »إنني 

أعتمد على عميرام ليفين بأنه إذا دقق في ش���يء ما فإنه يفعل ذلك بعمق«، 

لكنه ندد بالمنظمة الحقوقية. 

من جانبها، قالت عضو الكنيست عن »المعسكر الصهيوني« تسيبي ليفني، 

إن »أفكاري مختلفة عن أفكارهم )في »لنكس���ر الصمت«(، لكني لن أنضم إلى 

موق���دة قبيلة السياس���يين الذين يش���وونهم على النار من أجل كس���ب ربح 

سياس���ي. وهذه المالحقة غايتها صرف أنظار الرأي العام عن الوضع الحالي، 

ال���ذي ش���هدنا فيه أكثر م���ن 200 عملية وال يوجد ل���دى الحكومة أي حل في 

األفق«. 

وأضافت أن الجيش اإلسرائيلي هو »األكثر أخالقية في العالم... وإذا خالفت 

’لنكسر الصمت’ القانون فليحققوا ضدها«.

وقالت رئيس���ة حزب ميرتس، عضو الكنيس���ت زهافا غالئ���ون، إن نتنياهو 

س���رب أس���رارا عس���كرية وإنه آخر من يحق له التحدث ضد »لنكسر الصمت«، 

وإن »نتنياه���و يعمل مث���ل بوتين وأردوغان ويس���تخدم الجهات األمنية من 

أجل مالحقة سياس���ية ضد نشطاء ’لنكسر الصمت’ ومن خالل استغالل سيء 

لصالحياته، من أجل كم أفواه من ينتقد سياسة االحتالل«. 

وقال���ت صحيفة »هآرتس« في افتتاحية عددها الصادر يوم األحد متهكمة 

»يب���دو أن���ه لم يتبق س���وى مطالبة الحكوم���ة باإلعالن عن ’لنكس���ر الصمت’ 

كتنظيم إرهاب���ي، واعتقال أعضائ���ه، ومحاكمة الجنود الخون���ة الذين أدلوا 

بمعلومات حول مظالم الجيش اإلس���رائيلي في المناطق، وتوجيه التحية إلى 

القناة الثانية على إنجازها الصحافي، الذي أنقذ دولة إسرائيل من هادميها، 

مثلما فعلت القناة في الماضي تجاه ’عدو األمة«، ِعزرا ناوي«. 

وتابعت الصحيفة أنه »بهذه الطريقة س���تحل على ما يبدو كافة المش���اكل 

األمني���ة التي يعاني منها مواطنو إس���رائيل، والحكومة لم تجد حال لها حتى 

اآلن« في إش���ارة إلى عملي���ات الطعن الت���ي ينفذها الفلس���طينيون، والتي 

وصفتها الصحيفة بأنها نتيجة الستمرار االحتالل. 

واتهم���ت الصحيف���ة الحكومة اإلس���رائيلية بأنها تمارس »إس���تراتيجية 

س���يئة بالتحريض األرعن ضد منظمة حقوق إنس���ان، وذلك في دولة تتفاخر 

بديمقراطيتها المزدهرة بين شعوب المنطقة«.  

وش���ددت الصحيفة على أن “’لنكس���ر الصمت’ هي منظمة هامة، ووضعت 

هدفا أمامها يتمثل بتطهير الجيش اإلس���رائيلي م���ن عمليات غير قانونية 

ينفذه���ا جنود، وم���ن التنكيل بالفلس���طينيين والتفس���ير العنيف لألوامر 

العسكرية. وهدفها ونشاطها الدؤوب ضد االحتالل ليس خيانة”.

وخلصت الصحيفة إلى أن “دولة ديمقراطية ينبغي أن تعتز بمنظمة كهذه، 

وأن تمنحها دعما كامال، وأن توقف صيد الس���احرات الشعبوي الجاري ضدها. 

والمحاوالت العنيفة إلسكات ’لنكس���ر الصمت’، واستخدام المنظمة المتكرر 

ككبش فداء سياسي يجب أن تتوقف”.  

جيش االحتالل اإلسرائيلي: الكثير من الغسيل الوسخ.

نتنياهو وأقطاب حكومته يتصّدرون حملة تحريض ضد منظمة »لنكسر الصمت«!
*تعقيبات متطابقة في الحلبة السياسية اإلسرائيلية: غاية هذا التحريض صرف أنظار الرأي العام عن الوضع الحالي في األراضي المحتلة*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

كحلون يتراجع عن اعتراضه 
الكلي لميزانية مزدوجة

أعلن وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون في األسبوع الماضي 

أنه م���ا زال عند موقف���ه المعارض إلق���رار ميزانية عام���ة مزدوجة 

لعامي���ن، إال أنه قال إذا أصر رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو، فإنه 

لن يقف عقبة أمام اقرار ميزانية كهذه س���تكون للعامين المقبلين 

2017 و2018.

ويدور جدل كبير في الس���احة اإلس���رائيلية في الس���نوات السبع 

األخي���رة، حول نهج الموازنة المزدوجة، والذي طبق ألول مرة للعامين 

2009 و2010، وفي ذلك الحين أقر الكنيست الميزانية في صيف العام 

2009، وتحت غطاء أنه ال يمكن بحث واقرار ميزانيتين منفصلتين في 

غضون ستة أش���هر، ولكن في العام 2010، ثّبت نتنياهو هذا النهج، 

وأقر الميزانية التالية للعامين 2011 و2012.

وفي الع���ام 2013، أيضا كحال 2009، تأخر اق���رار الموازنة العامة 

بفعل التوجه إلى انتخاب���ات مبكرة، وبعد تلك االنتخابات بات وزير 

المالية يائير لبيد، رئيس حزب “يوجد مستقبل”، الذي يعارض كليا 

الميزانية المزدوجة، ولكن في ذلك الحين وافق على ميزانية كهذه 

للعامي���ن 2013 و2014، بس���بب الوضع الذي نش���أ والمطابق لما كان 

ف���ي العام 2009. ولكن بموازاة اقرار تلك الميزانية، أقر الكنيس���ت 

شرط لبيد، بأنه ابتداء من العام 2015 ستعود الحكومة إلى ميزانية 

سنوية.

إال أن نتنياهو بادر بذاته لسلسلة أسباب، لحل حكومته في نهاية 

2014، والتوج���ه إلى انتخابات مبكرة، ليعود س���يناريو 2009 و2013. 

وأيضا هنا موقف كحلون يعارض الميزانية المزدوجة، إال أنه كان أقل 

حدة من س���ابقه لبيد، وقد أقر الكنيس���ت العودة إلى نهج الميزانية 

المزدوجة.

وأثبتت كل الميزانيات المزدوجة التي أقرها الكنيست في السنوات 

األخيرة أن كل الفرضيات التي قامت عليها كل واحدة من الميزانيات 

نقضته���ا األوضاع االقتصادية، وهذا مرتك���ز المعارضين للميزانية 

المزدوجة، إال أن نتنياهو وإلى جانب دوافعه االقتصادية لديه دافع 

مرك���زي أهم هو ثب���ات الحكومة، فبإقرار ميزاني���ة مزدوجة للعامين 

المقبلين، سيقلل مس���توى الضغوط عليه في االئتالف الحاكم، كون 

أن القانون يح���دد للحكومة فترة زمنية الق���رار الموازنة العامة، وإال 

يتم حل الحكومة والكنيس���ت، وهذا ما يشجع مركبات االئتالف على 

الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ مطالب مالية وسياسية.

وف���ي خلفية قرار كحل���ون أيضا رفض���ه دفع االئت���الف نحو أزمة 

تق���ود إلى حل الحكوم���ة، والتوجه إلى انتخابات مبك���رة، إذ تتنبأ له 

استطالعات الرأي بخسارة حزبه بعض مقاعده. 

103 ماليين دوالر قيمة مخالفات 
وقوف السيارات العام الماضي

قال تقرير صدر في األس���بوع الماض���ي إن المجالس البلدية التي 

تفرض مخالفات على وقوف السيارات غير القانوني، أو من دون دفع 

مقابل الوقوف في المواقف العامة، سجلت في العام الماضي 2015 

مداخيل فاقت 400 مليون ش���يكل، وهو ما يعادل 103 ماليين دوالر، 

حوالي 33% منها في مدينة تل أبيب وحدها، التي بلغت مداخيلها 

130 مليون شيكل، ما يعادل 4ر33 مليون دوالر، وهي المدينة التي 

تش���هد أكبر أزمات س���ير، وخاصة أزمات وقوف سيارات، رغم كثرة 

مواقف السيارات الخاصة، إال أن األخيرة تجبي مبالغ باهظة، عدا عن 

أنه عادة في س���اعات الذروة يصل اش���غال مواقف السيارات فيها 

إلى 100% وأحيانا أكثر، ما يضطر الس���ائقين إلى الوقوف في أماكن 

ليست مخصصة لوقوف السيارات. 

وتل���ي تل أبيب مدين���ة القدس، إذ بلغ فيها حج���م المدخول في 

العام الماضي ما يقارب 49 مليون شيكل، وهو ما يعادل 6ر12 مليون 

دوالر. وحس���ب التقرير، فإن قسما من مداخيل بلدية تل أبيب يعود 

إلى جباية ديون سابقة.

ويتم الدفع في مواقف السيارات العامة في عدة أنظمة، إما الدفع 

المباش���ر في المواقف العامة المغلقة، أو عبر ع���دادات الكترونية 

مثبتة بجانب كل موقف، أو الدفع عبر آالت خاصة. ولكن يوجد أيضا 

الدفع عبر جهاز الكتروني خاص يس���مى “إيزي ب���ارك”، ودفع عبر 

تطبيقات في الهواتف الخليوية.

وبحس���ب التقرير المذكور، فإن 22% من الدف���ع عبر التطبيق في 

الهات���ف الخليوي يتم في يوم الخميس من كل أس���بوع، وهو يوم 

العمل شبه األخير، خاصة في المؤسسات العامة، إذ أن يوم الجمعة، 

هو يوم عمل جزئي لمن يتبع نظام عمل من 6 أيام، ويوم عطلة لمن 

يتبع نظام العمل من خمسة أيام. 

تحديد السقف األعلى في رواتب 
مديري الشركات المالية

بعد جدل دام س���نوات أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمرا وزاريا 

يقضي بتحديد س���قف أعلى لرواتب المديرين وكبار المس���ؤولين 

في الشركات المالية االس���تثمارية، مثل شركات التأمين والبنوك، 

وشركات االس���تثمارات المالية، على أن يكون الراتب السنوي، كحد 

أقصى، ال يتعدى 5ر2 مليون ش���يكل، وهو ما يعادل 640 ألف دوالر، 

بناء على معادلة: راتب يوازي 35 ضعفا لمعدل الرواتب الفعلي في 

السوق كحد أقصى.

ويج���ري الحديث ع���ن راتب غير ص���اف، وبعد الخص���م الضريبي 

والضمان االجتماعي الخاص والعام والتأمين الصحي، فإن أقصى ما 

يبقي لصاحب الرواتب 255 ألف دوالر سنويا، بمعنى أكثر بقليل من 

21 ألف دوالر شهريا.

وي���رى المؤي���دون لهذه الخط���وة أنها تحد من صرف الش���ركات 

المالي���ة على قطاع الروات���ب، الذي يأتي في نهاي���ة المطاف على 

حساب المس���تهلكين، في حين يرى المعارضون لهذا القرار أن من 

شأنه أن ال يش���جع ذوي المؤهالت العالية جدا على العمل في هذه 

المؤسسات المالية، وسيتجهون إلى مشاريع أخرى، ال تخضع لمثل 

هذه القيود.  

س���جل التضخم المالي في شهر شباط الماضي تراجعا بنسبة 35ر0%، بعد 

أن تراجع التضخم في الشهر الذي سبق بنسبة 5ر0%، وهي وتيرة تراجع أقل 

مما كان عليه التراجع في الش���هرين األولين من العام الماضي 2015. وحسب 

التوقع���ات فإن التضخم االجمالي للعام الجاري س���يكون للع���ام الثالث على 

التوالي »سلبيا«.

وع���ادة يتأث���ر التضخم في الش���هرين األولين من كل عام بتراجع أس���عار 

نهايات موس���م الش���تاء، إن كان عل���ى المالب���س واألحذية، وأيضا أس���عار 

الخض���راوات والفواك���ه، وتضاف اليه���ا تأثيرات غير ثابتة ف���ي االتجاهين. 

وقد انخفض التضخم في الش���هرين األولين من العام الماضي 2015، بنسبة 

6ر1%، بمعنى ضعف التراجع الحاصل في الشهرين األولين من العام الجاري. 

ولكن التوقعات تش���ير إلى أن وتيرة ارتفاع التضخم في أشهر الربيع الحالي 

والمقبلة، س���تكون أقل مما كان في العام الماض���ي، وبناء على هذا، فإن بنك 

إس���رائيل المرك���زي بات يتوقع تراجع���ا طفيفا إلجمالي التضخ���م في العام 

الجاري.

وقد تراجع التضخم في األش���هر ال� 12 الماضية، من آذار 2015، إلى شهر 

ش���باط الماضي، بنس���بة 2ر0%. بينما تراجع التضخم في األش���هر الستة 

الماضية وحدها بنس���بة 6ر1%. وقد تأثر التضخم في ش���هر ش���باط من 

التراجع الموس���مي ألس���عار المالبس واألحذية، بنسبة 9ر3%، ومن تراجع 

أس���عار الخضراوات والفواكه الموس���مي بمعدل 5ر8%. كما تأثر التضخم 

أيضا من تراجع حاد نس���بيا ألس���عار المواصالت العامة بنسبة 10% بفعل 

تراجع أس���عار الوقود، كما كانت تراجعات طفيفة في أس���عار االتصاالت 

والصحة والتربية والتعليم. وقد لجم تراجع التضخم ارتفاع أسعار البيوت 

بمعدل %2.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إس���رائيل المركزي على مستوى الفائدة البنكية 

األساس���ية القائمة بنس���بة 1ر0%، وهي تالمس الصفر، إال أنه حس���ب تقارير 

سابقة فإن البنك ال ينوي اجراء تخفيض آخر، لدفع عجلة النمو، خاصة وأنه كما 

ذكر، فإن التضخم في األش���هر الخمسة، من آذار الجاري، وحتى تموز المقبل، 

ستس���جل كلها ارتفاعات، ولكن حس���ب التوقعات فإن االرتفاعات س���تكون 

طفيفة.

وفي س���ياق متصل، تصاعد الجدل بين قطاع المزارعين وقطاع األسماك من 

جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، إذ أن القطاعين يس���عيان إلى وقف قرار 

وزارة المالية بتخفيض الجمارك على منتوجات الزراعة واألسماك المستوردة، 

لغرض تخفيض أس���عارها، إذ أن هذا التخفيض سيقود إلى تخفيض أسعار 

المنتوج المحلي. وقال مسؤولون في قطاع الزراعة إن تخفيض أسعار البضائع 

المستوردة، سيؤدي لتكون نسبة ارباح المزارعين 5% فقط، ما يعني الزج بهم 

في أزمات مالية.

ويقول المزارعون إنهم ليسوا الس���بب في ارتفاع أسعار الخضراوات، فهم 

يحصلون على أسعار مخفضة، تفرضها عليهم شركات التسويق الكبرى، التي 

هي تجني األرباح األكبر من تس���ويق المنتجات الزراعية، ومعها المس���وقون 

للمستهلكين مباشرة.

وفي المقابل، نشرت وزارة المالية في األسبوع األول، العطاء األول الستيراد 

األس���ماك، وسيتم توزيع رخص اس���تيراد على عدة مستوردين، وهذا لغرض 

تخفيض أس���عار األسماك في السوق المحلية. وفي المقابل فإن وزارة المالية 

ستدفع لقطاع األس���ماك المحلي حوالي 37 مليون شيكل، وهو ما يعادل 5ر9 

مليون دوالر.

ويتخوف منتجو قطاع السمك من إغراق السوق بأسماك بأكثر من حجم 

االس���تهالك المحلي، الذي من المتوقع له أن يزيد على ضوء تراجع أسعار 

الس���مك، الناجمة عن تخفيض الجمارك عليها. وحس���ب التقديرات، فإن 

كيلو الس���مك الواحد س���يتراجع ما بين 2 إلى 4 دوالرات. وتتراوح أسعار 

األس���ماك في الس���وق ما بين 4 دوالرات وحتى 31 دوالرا، بحس���ب نوعية 

األسماك.

التضخم المالي يواصل تراجعه وسط
 مؤشرات لتضخم »سلبي« ثالث هذا العام!

*التضخم تراجع في الشهرين األولين من العام الجاري بنسبة 8ر0% مقابل نسبة 6ر1% في نفس الفترة من العام الماضي 
* المزارعون يتخوفون من تخفيض الجمارك على األسماك والمنتجات الزراعية فتخفيض األسعار سيقودهم إلى أزمة مالية*

بقلم: ميراف أرلوزوروف

تعريف: يعرض هذا المقال جوانب هامة تتعلق بأعداد الحريديم الحقيقية، 

رغم محاولة المؤسسة الرس���مية التقليل من أعدادهم، كما أنه يعكس جانبا 

من التناحر بين جمهوري الحريديم والعلمانيين، وغير ذلك من القضايا:

بحس���ب التقديرات يعيش في إس���رائيل حاليا حوالي مليون ش���خص من 

المتدينين المتزمتين )الحريديم(. فلكل عائلة حريديم يولد س���تة أو سبعة 

موالي���د بالمعدل )هن���اك عائالت يصل المع���دل إلى 12 وحت���ى 18 مولودا- 

الترجمة(، ولهذا فإن نسبة التكاثر لدى الحريديم في إسرائيل هي األعلى. 

وخ���الل 20 عام���ا من المتوقع أن يص���ل عدد الحريديم إل���ى حوالي مليوني 

نسمة. ولكن السؤال المطروح: أين سيسكنون؟

يتض���ح أن هذا الس���ؤال الحارق ل���م يقض مضاجع الحكومة في الس���نوات 

األخيرة. وبش���كل ما، ترس���خت في الحكومة وجهة نظر مفادها أن الحريديم 

س���ينظمون ش���ؤونهم لوحدهم، وبناء عليه سيكتظ عش���رات األشخاص في 

البيت الواحد: في مدينتي بني براك والقدس؛ أو سينتقلون إلى أحياء فقيرة 

ويشترون بيوتا. وكال الخيارين إشكالي جدا. فمدينة بني براك )قرب تل أبيب( 

تبدو كحي فق���ر، واالكتظاظ فيها بات يالمس األخطار على الس���المة العامة. 

واالنتقال إلى أحياء فقر هو تعبير مؤدب لوصف حالة سيطرة الحريديم على 

األحياء، كما في حالة مدينة “بيت ش���يمش”، وأيض���ا حالة مدن بأكملها، من 

خالل دفع جمهور الس���اكنين المحلي إلى المغادرة، وهو جمهور بش���كل عام 

من الش���رائح الضعيفة. والنتيجة الحاصلة هي صراع قوة على الثقافة ونهج 

الحياة، يزيد من حالة الشرخ القائمة بين العلمانيين والحريديم. 

فقط في اآلونة األخيرة، اس���تيقظوا في وزارة البناء واإلسكان، وقرروا فحص 

مسألة س���كن الحريديم. وأقام وزير اإلسكان يوآف غاالنت طاقما مشتركا من 

الوزارة، ومعهد الحريديم لألبحاث السياس���ية، ورؤساء مدن الحريديم )بينها 

مس���توطنات(. وتم تكلي���ف الطاقم بوضع احتياجات الحريديم للس���كن، مع 

وضع تص���ورات للحلول الممكنة. ووجد الطاقم ف���ي تقريره األول أنه ينقص 

الحريديم 10 آالف بيت، وأنهم في الس���نوات العش���رين المقبلة، سيكونون 

بحاجة إلى حوالي 190 ألف بيت إضافي.

كم���ا وجد الطاق���م أن احتياجات الس���كن لجمهور الحريدي���م، مختلفة عن 

احتياجات الجمهور العام. فمثال الحريديم المتطرفون )بقصد األكثر تشددا 

دينيا( لن يسكنوا في أبراج س���كنية، بسبب رفضهم استخدام المصاعد في 

أيام الس���بت. كذلك فإن الحريديم يحتاجون بيوتا واس���عة، ولكنهم ليس���وا 

بحاج���ة إلى تفاصيل فاخرة ومواقف كثيرة للس���يارات ق���رب البيوت. كما أن 

احتياج���ات جمهور الحريديم مختلفة، فهم بحاجة إلى مؤسس���ات تعليمية 

نس )جم���ع كنيس(، وإلى مغاطس 
ُ
منفصلة للذك���ور واإلناث، باإلضافة إلى ك

دينية.

وفقط جزء صغير من الحريديم مس���تعدون للس���كن ف���ي أحياء علمانيين، 

وبإمكانهم أن يش���تروا بيوتا في الس���وق المفتوحة، بينما غالبية الحريديم 

يكتظ���ون داخ���ل مجتمعهم، وهذا يتطل���ب بناء مدن خاص���ة بالحريديم، أو 

أحياء منفصلة في المدن المختلط���ة، وهناك فجوة ضخمة كبيرة بين هذين 

الخيارين. 

في سنوات التس���عين، كانت سياسة الحكومة تعتمد مبدأ بناء مدن )منها 

مس���توطنات( خاصة بالحريديم. وعلى هذا األساس بنيت مدينة )مستوطنة( 

عمانوئيل، والحقا مدن )مس���توطنات( “بيتار عيلي���ت” و”موديعين عيليت” 

و”إلعاد”، ووصلت هذه السياس���ة الذروة  حتى “بيت ش���يمش”، وعمليا جرى 

مضاعف���ة هذه المدينة. وضمنت هذه المدن )المس���توطنات( للحريديم حال 

ممتازا لس���كن رخيص الثمن، وباألساس في المدن )المستوطنات( التي بنيت 

ف���ي المناطق )المحتلة من���ذ العام 1967(. وعمليا ف���إن الحكومة قدمت دعما 

ماليا لضمان سكن رخيص الثمن للحريديم، من خالل بناء مكثف في المناطق 

)المحتلة(. 

ويق���ول بحث أع���ده الخبير االقتص���ادي إيتان ريغف ف���ي معهد “طاوب”، 

إن الحريديم نجحوا في اإلفالت من أزمة أس���عار الس���كن القائمة، ففي حين 

ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 34% بالمعدل في السنوات العشر األخيرة، فإن 

أس���عار السكن لدى الحريديم ارتفعت بنسبة 6%، إذ أن االنتقال إلى المناطق 

)المحتلة( ساعد الحريديم على االستمرار في شراء بيوت رخيصة الثمن، على 

الرغم من أن الحديث يدور عن بيوت جديدة في مدن )مستوطنات( جديدة.

إال أن هذا االنتقال كان له ثمن باهظ. فأوال، هذا الخيار اس���تنفد ذاته، حيث 

أن البن���اء المكثف في “المناط���ق” توقف، وخيار بناء عش���رات آالف البيوت 

األخ���رى في “المناطق” لم يعد قائما. ثانيا، كل هذه المدن )المس���توطنات(، 

ومن دون اس���تثناء، تحولت إلى غيتوات ثقافية وتشغيلية. فالبحث المذكور 

يقول إن نس���بة االنخراط في س���وق العمل في )مس���توطنتي( بيتار عيليت 

وموديعين عيليت، منخفضة بش���كل خاص. 24% بين الرجال فاقدو المؤهالت 

ف���ي بيتار عيليت، مقاب���ل 34% في مجتمع الحريديم كله. وحتى في وس���ط 

الحاصلين على اللقب الجامعي األول من الرجال الحريديم، فإن نسبة االنخراط 

في س���وق العمل بينهم فقط 55% في بيت���ار عيليت، مقابل 71% في مجتمع 

الحريديم كله.

ويقول أحد المهتمين بقطاع الس���كن إن ش���كل س���كن الحريديم كان خطأ 

الدول���ة، “فعمليا أدخلت الدولة الحريديم إلى غيتوات والنتيجة كارثة كبيرة 

للجمي���ع، ألن هذا أنتج جيوب فقر، وجزرا ضخمة من عدم االنخراط في س���وق 

العمل، وما هو أكثر حدة من هذا، اتساع االغتراب بين الحريديم والعلمانيين. 

فالش���خص الذي ع���اش كل حياته في دفيئة مغلقة، وفيها يرى فقط أناس���ا 

مثله، لن يش���ذ عن النهج القائم، ولن يكون لديه طموح ليكون ش���خصا آخر، 

وبهذا نكون عمليا قد ساعدنا الحريديم على االنعزال عن المجتمع العام، وعن 

سوق العمل”.

هذا االس���تنتاج كان ماثال أمام الطاقم الخاص في وزارة اإلسكان، ولكن هذا 

لم يلغ خيارات بناء مدن منفصلة للحريديم، واحدى هذه المدن هي “كسيف” 

في صحراء النقب، المطروحة كمش���روع على طاولة مؤسسات التخطيط والبناء 

منذ سنوات طويلة، ألن الحريديم لن يقبلوا إال السكن في مدن منفصلة. وعلى 

الرغم من هذا، فإن التوصية واضحة، وهي االمتناع بقدر االمكان عن االستمرار 

في بناء غيتوات للحريديم، وباألساس االنسحاب من فكرة “كسيف” التي هي 

بعي���دة عن كل مراكز تجمعات الحريديم )في األس���اس القدس ومنطقتها(، 

وأيضا بعيدة عن مراكز التشغيل، وس���تخلق هذه المدينة الشعور بأنها من 

المناطق البائسة، وهذا سيكون مدعاة لبكاء أجيال.  

بناء عليه فإن الحل األفضل هو توسيع البناء في تجمعات الحريديم القائمة 

بقدر اإلمكان، وأيضا بناء أحياء للحريديم في المدن المختلطة. وتعلم التجربة 

أن أحي���اء الحريديم ف���ي المدن المختلط���ة، هي حل هام م���ن أجل التقارب 

بين العلمانيي���ن والحريديم، وفي نهاية المطاف ح���ل جيد من أجل تقريب 

الحريديم إلى سوق العمل.

لكن توجد ثالث مشاكل في تطبيق هذا الحل المفضل. 

أوال، مش���كلة قضائية نابعة من الرغبة في تس���ويق أحياء بأكملها لسكان 

حريديم فقط، ويكمن في هذه الخطوة طابع التمييز. وتقرير وزارة االس���كان 

يتأخر صدوره منذ عدة أش���هر بسبب هذه القضية القضائية، ولكن كما يبدو 

س���يتم إيجاد حل لها. والحل هو تس���ويق مالئم للحريديم، ولكن مع إفس���اح 

المجال أمام بيع البيوت للعلمانيين، إذا ما رغبوا بالسكن في تلك األحياء، بينما 

في واقع الحال ال يرغب العلمانيون في السكن وسط غالبية من الحريديم، رغم 

وجود بعض االستثناءات.

ومعروف أن تسويق مدينة حريش )الجاثمة على أراض مصادرة في منطقة 

مدين���ة أم الفح���م وقراها في المثلث( كمدينة للحريديم فش���ل، بس���بب أن 

متدينين من التي���ار الديني الصهيوني وعلمانيين تقدموا لعطاءات ش���راء 

بيوت ونافس���وا الحريدي���م عليها، وفي نهاية المط���اف باتت حريش مدينة 

مختلط���ة، وقلة فقط من الحريديم نجحت في ش���راء البي���وت، وتخطط حاليا 

لالنسحاب منها.

والمشكلة الثانية أن حل المدن المختلطة ليس مقبوال عادة على الحريديم، 

وبالتأكيد ليس مقبوال قطعا على الحريديم المتطرفين. 

والمش���كلة الثالثة أن حل المدن المختلطة ليس مقب���وال على العلمانيين، 

وبش���كل خ���اص ليس مقبوال على رؤس���اء بلدي���ات مدن العلمانيي���ن، الذين 

يعارضون بإصرار دخول جمهور الحريديم إلى مدنهم. 

ويتخوف رؤس���اء البلديات من الحريديم لسببين مركزيين: االنطباع السيء 

الوارد عن الحريديم بأنهم يس���عون للس���يطرة بالقوة على األحياء ويفرضون 

طابع حياته���م المتزمت على جمه���ور العلمانيين. وثانيا لك���ون الحريديم 

هم عادة س���كان فقراء، يقللون من اإلنتاجية، ومداخيلهم ش���حيحة، وبسبب 

أوضاعهم االقتصادية االجتماعية فإن الضرائب البلدية التي تفرض عليهم 

تكون مخفض���ة، وفي المقابل فإنهم يتس���ببون بمصاري���ف عالية للمجلس 

البلدي على خدمات التعليم والمرافق العامة الخاصة بهم. 

وتوصي وزارة اإلس���كان بالتغلب بالقوة على اعتراضات رؤس���اء بلدات مدن 

العلمانيي���ن، ويقول أعضاء في طاق���م الوزارة: “إذا ما أعل���ن رئيس بلدية ما 

عدم استعداده الستيعاب أثيوبيين في مدينته فإنه يكون عنصريا منبوذا، 

لكن إذا رفض اس���كان الحريديم يكون ش���رعيا، وال يوجد لهذا أي سبب. على 

الحريديم أن يس���كنوا في كل إسرائيل، بحسب نس���بتهم: 15% من السكان 

)القصد السكان اليهود(”.

ويقول المهتمون باألمر إن الهدف هو دمج الحريديم في العقد المجتمعي 

لدولة إسرائيل، ولهذا علينا إخراجهم من الغيتوات الخاصة به، من أجل خلق 

رابطة بين الحريديم والعلمانيين. وبطبيعة الحال فإن أساس هذا الدمج يتم 

ف���ي مدن الضواح���ي، بمعنى البعيدة عن مركز البالد، ألن أس���عار البيوت في 

تلك المناطق أرخص، كما توجد أراض أكثر، ولكن أيضا من الممكن بناء أحياء 

للحريديم في مركز البالد، خاصة للحريديم األغنياء.

تعقيب: جوانب هامة
هذا المقال المترجم هنا بتص���رف، للمحللة االقتصادية ميراف أرلوزورف، 

يعرض جوان���ب هامة، منها ما ال تعترف به المؤسس���ة الحاكمة، وهو العدد 

الحقيق���ي للحريديم اإلس���رائيليين. فعادة تقلل اإلحصائيات الرس���مية من 

أعداده���م، ويجري الحديث رس���ميا عما بين 8% إلى 9% من إجمالي الس���كان 

كأقصى حد، ما يعني وفق اإلحصائيات الرس���مية التي تش���مل فلسطينيي 

القدس وسوريي الجوالن، أن الحديث يجري عن قرابة 714 ألفا من الحريديم.

بي���د أن الكاتبة وك���ذا وزارة اإلس���كان يتحدثان عن مليون نس���مة، وهؤالء 

يش���كلون ما نس���بته قرابة 12% من إجمالي الس���كان رس���ميا، ونسبة 4ر%12 

من إجمالي الس���كان من دون فلس���طينيي القدس وسوريي الجوالن. وفي كل 

األحوال فإنهم قرابة 16% م���ن إجمالي اليهود. وليس واضحا ما هي الخلفية 

التي تجعل اإلحصائيات الرس���مية تقلل من أعداد الحريديم، سوى االعتقاد 

بأن ال يتسبب هذا في إخافة جمهور العلمانيين.

كذلك فإن المقالة تكش���ف أكثر حقيقة أن الحكومة اإلسرائيلية تستخدم 

الحريديم ومس���ألة تكاثرهم بوتيرة قد تكون األعلى عالميا، لمواجهة نسبة 

تكاثر المواطنين العرب، من جهة. ومن جهة أخرى، كي يكونوا أداة لتوس���يع 

االس���تيطان في الضفة الفلس���طينية المحتلة، حتى باتوا حاليا يش���كلون ما 

نسبته ثلث المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وهناك جانب ثالث باإلمكان لمس���ه بش���كل واضح في هذا المقال، هو حال 

التناحر بين جمهوري العلمانيين والحريدي���م، والذي من الممكن أن يتحول 

في سنوات مقبلة إلى صراع أكثر حّدة، وقد ينعكس كثيرا على طابع المجتمع 

اإلسرائيلي.  

)عن “ذي ماركر”، ترجمة بتصرف( 

خالل 20 عاًما سيصل عدد الحريديم في إسرائيل إلى مليونين فأين سيسكنون؟

الحريديم.. رقم صعب في المعادلة اإلسرائيلية.
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»الرسالة والس����كين: ما الذي يقف وراء الهبة الفلسطينية الجديدة؟«- 

عنوان بحث جديد صدر عن »المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة«، 

أعده العميد )احتياط( يوسي كوبرفاسر، الرئيس السابق لوحدة األبحاث 

في شعبة االستخبارات العسكرية )»أمان«( والمدير العام السابق لوزارة 

الشؤون االستراتيجية، باالشتراك مع هيرش غودمان، الباحث في »معهد 

أبحاث األمن القومي«، مؤس����س دورية The Jerusalem Report ورئيس 

تحريرها األول طيلة تسع سنوات. 

يرى هذا المركز إن »أسماء وتفسيرات كثيرة أطلقت على موجة اإلرهاب 

الجديدة التي بدأت في تشرين األول 2015، بسلسلة من األعمال اإلرهابية 

الصدفي����ة والقاتلة، من جانب أف����راد دون أية مرجعي����ة تنظيمية«، ثم 

يضيف أن  هذا البحث »يقدم التحليل الش����امل األول لما يعتبره كثيرون 

انفج����ار عنف تلقائيا، جديدا وغير منظم من قبل ش����بان فلس����طينيين 

محبطين ال ينتمون إلى أي تنظيم محدد«.  

ويرب����ط هذا البح����ث »بصورة واضح����ة، تماما، بين اإلره����اب الحالي 

والسياس����ة الموجهة التي تمارسها الس����لطة الفلسطينية، وفقا لما 

تبنته حرك����ة فتح في مؤتمرها الذي انعقد ف����ي بيت لحم في العام 

2009«، ثم يش����رح، بإس����هاب، »كيف تتم ترجمة تلك القرارات على 

أرض الواقع ميدانيا، هذه األيام«! ومنها، على س����بيل المثال: »إشعال 

مسألة الحرم القدسي الش����ريف والمسجد األقصى المبارك، الطريقة 

التي تقوم السلطة الفلسطينية بواسطتها بتشويه متعمد للتقارير 

اإلخبارية، بغية إذكاء نيران الغضب في الش����ارع الفلس����طيني تجاه 

إسرائيل«! 

ويربط فصل استعراض الوقائع الميدانية في هذا البحث بين األطراف 

العدي����دة التي يبدو، ظاهريا فقط، أن ال صل����ة بينها إطالقا ويبّين كيف 

أنها تشكل، معا، دليال بّينا على أن يدا موجهة خفية من ورائها. 

وتش����مل الفصول الالحقة توثيقا لما يس����ميه البحث »االس����تراتيجية 

العنيف����ة الحالية التي تعتمدها الس����لطة الفلس����طينية، ال����دور الذي 

تلعبه وسائل اإلعالم الجماهيرية ومواقع التواصل االجتماعي في موجة 

اإلرهاب المتواصلة هذه، بما في ذلك الش����بكات االجتماعية المحس����وبة 

على حركتي فتح وحماس، والتي تقدم إرشادات حول َمن ينبغي قتلهم 

وح����ول الطرق األنج����ع للقتل، دون ترك أية بصمات«، كما يش����مل البحث 

»توثيقا تفصيليا للسير الشخصية لمنفذي العمليات خالل األيام المئة 

األولى من هذه الموجة«! 

ونقدم، فيما يلي، ترجمة حرفية ل�«موجز خالصات البحث«، كما نش����رها 

»المركز المقدسي« على موقعه:

مواقع التواصل االجتماعي ـ أداة أساسية:
تش����كل مواقع التواصل االجتماعي األداة األساس����ية التي تتيح موجة 

اإلرهاب الحالية. فهي تس����اهم وتساعد في نشر الشائعات واألكاذيب، 

تقدم نماذج تحتذى وتوفر المحفزات والتعليمات اإلرشادية التفصيلية 

بشأن أهداف العمليات والهجمات وبشأن أكثر الطرق نجاعة للقتل.  

»الدليل الفلسطيني: طعن اليهودي«
الرئيس الفلس����طيني محمود عباس والخاضعون إلمرته يحثون الشبان 

على العمل بواسطة بالغات موجهة، تشويه الواقع، كما تعبر عنه عناصر 

فلسطينية رفيعة بصورة صريحة وجلية أحيانا، لكن بمكر وخبث أساسا، 

بغي����ة اإلبقاء على النزاع حيا وذا أهمية وتصوير الفلس����طينيين كأنهم 

ضحايا هذا النزاع. 

الرس����ائل التي تصدر عن القيادات الفلسطينية الرفيعة يتم تمريرها 

ليس كأوامر مباش����رة بالخروج للقتل، وإنما كتشجيع أخالقي وموضوعي 

للمس بإسرائيليين وبيهود من أجل اإلبقاء على النزاع متواصال وتكريس 

صورة الفلسطينيين باعتبارهم ضحايا هذا النزاع.

ف����ي 16 أيلول 2015، قال أبو م����ازن عبر التلفزيون الفلس����طيني: »نحن 

نحيي أية قطرة دم تسيل من أجل القدس، ألنه دم طاهر وزكي«... »الدم 

يس����يل في سبيل الله. كل الشهداء سيخلدون في الجنة وكل المصابين 

ون«. 
َ
سُيجز

القي����ادة والمجتم����ع الفلس����طيني يحّرضان على العن����ف بتصويرهم 

منفذي العمليات وكأنهم ش����هداء )قديس����ون(، ثم بتخليد أس����مائهم 

في المدارس والحدائق العامة. وتش����جع القيادة الفلس����طينية، وكذلك 

المجتمع الفلس����طيني عامة، تنفيذ العمليات ضد إس����رائيليين ويهود 

من خ����الل منح عائ����الت منفذي ه����ذه العملي����ات الذين ت����م قتلهم أو 

إلق����اء القبض عليهم وس����جنهم رواتب ومخصص����ات مختلفة، فضال عن 

 تزويده����ا بموارد ومص����ادر لتمويل إعادة بناء البي����وت التي تم هدمها.

صناعة العالقات العامة المتطورة جدا تش����جع تنفي����ذ عمليات إضافية 

أخرى من خالل نش����ر الفتات تحيي ذكرى منف����ذي العمليات في المراكز 

والتجمعات السكانية الفلسطينية. 

ثالث مراحل
ف����ي المرحلة األولى من االنتفاضة الحالية، برز اس����تخدام حافز الدعوة 

إلى حماية المسجد األقصى والدفاع عنه واستخدام قبة الصخرة كرمز. 

أما المرحلة الثانية فقد تم إش����عالها بواس����طة كيل المديح للعمليات 

ومنفذيها على مواق����ع التواصل الجماهيري. وتتمي����ز المرحلة الثالثة، 

الحالية، بالدعوة إلى االنتقام على قتل »األبرياء«. 

الحواف����ز الالس����امية موجودة ومنتش����رة في كل المراح����ل وفي جميع 

منظومات التحريض المتواصل دائما، دون توقف أو انقطاع.  

وس����ائل اإلعالم العالمي����ة والقيادات الغربية تش����كل ص����دى للرواية 

الفلس����طينية القائل����ة بأن هذه العملي����ات والهجمات تنب����ع من إحباط 

فلس����طيني نتيجة اس����تمرار االحتالل اإلس����رائيلي المتواصل وسياسة 

بين بدفع أي ثمن لقاء دعمهم 
َ
االستيطان. أما الفلسطينيون فليسوا ُمطال

للعمليات اإلرهابية وتشجيعها. 

بحث »المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة«:

الهّبة الشعبية نتاج سياسة موجهة تمارسها السلطة الفلسطينية!

حّم���ل العميد )احتياط( في الجيش اإلس���رائيلي يوس���ي كوبرفاس���ر “أبو 

مازن وفتح، بالذات” المس���ؤولية المباش���رة عن الوضع الذي يمّر به المجتمع 

الفلس���طيني والهبة الشعبية الفلس���طينية الحالية التي شّبهها ب�”طنجرة 

ضغط مع فش���ار يفرقع في داخله���ا” وبأن “نتيجته���ا الطبيعية هي هؤالء 

الشباب مغسولو األدمغة والمشبعون بالتحريض والدعوة إلى الجهاد”!

جاء هذا االتهام والتشبيه المذكور في سياق »بحث خاص« أعّده كوبرفاسر، 

باالش���تراك مع هيرش غودمان، خصيصا ل�«المركز المقدسي لشؤون الجمهور 

والدولة«. 

ويعمل كوبرفاس���ر حاليا كمدير لمشروع خاص في إطار هذا المعهد، بعدما 

كان أشغل في الس���ابق منصب رئيس وحدة األبحاث في شعبة االستخبارات 

العسكرية )»أمان«( ثم تولى منصب المدير العام لوزارة الشؤون االستراتيجية. 

 The أما غودمان فهو باحث في »معهد أبحاث األمن القومي«، مؤس���س دورية

Jerusalem Report ورئيس تحريرها األول طوال تسع سنوات. 

وفي أعقاب نش���ر هذا »البحث الخاص«، تحت عنوان »الرس���الة والس���كين: 

ما ال���ذي يقف وراء الهبة الفلس���طينية الجديدة؟« )إق���رأ ملخصا ألبرز وأهم 

خالصات���ه على ه���ذه الصفحة(، أجرى موق���ع »ميدا« اإلس���رائيلي مقابلة مع 

كوبرفاس���ر اعتبر في سياقها أن هذا البحث »يقدم التحليل الشامل األول من 

نوعه حول ما يعتبره كثيرون االنفجار العنيف التلقائي الجديد وغير المنظم 

للش���بان الفلس���طينيين المحبطين الذين ال ينتمون إل���ى أي تنظيم محدد«! 

خاص���ة وأن »ه���ذه االنتفاضة تختلف ف���ي أدائها، تماما، ع���ن كل ما عرفته 

وجربته إس���رائيل في السابق. فاألوالد، الش���بان، وحتى البنات، يعيشون في 

بيئة مغلقة. وهم في سن صغيرة جدا، نسبيا، تجري عملية تسخين لبيئتهم 

هذه برس���ائل الكراهية لليه���ود، الجهاد والحاجة إلى الش���هادة وإلى قتل 

اليهود.... في مثل هذه البيئة، بما فيها من س���خونة وضغط، يمكن للقيادة 

الفلسطينية أن تطمئن إلى وجود شخص واحد أو اثنين على األقل في كل يوم 

ممن هم مس���تعدون ألخذ هذا التحريض وهذا التسخين على محمل الجدية 

التامة والتحرك الفعلي لمهاجمة اليهود بهدف قتلهم. وهم يفعلون ذلك، 

وس���يفعلونه، برغم معرفتهم المس���بقة األكيدة بأن فرص بقائهم على قيد 

الحياة وعودتهم من هذه العمليات أحياء تعادل الصفر«! 

يش���ار هنا إل���ى أن موقع »ميدا« هو موقع يميني تأس���س ف���ي العام 2012 

ويعّرف نفس���ه بأنه »موقع انترنت إخب���اري وثقافي وضع نصب عينيه هدف 

تزويد الجمهور بمعلومات ومواقف غير تلك الس���ائدة في وسائل اإلعالم في 

إسرائيل«. 

»فتح هي التي خططت 
لالنتفاضة الحالية وتقودها«!

يوضح كوبرفاس���ر، في هذه المقابلة، أنه ينتمي إلى أولئك الذين يرون، في 

إس���رائيل، أن »هذه االنتفاض���ة هي من إنتاج حركة فت���ح، بالذات. هي التي 

خططت لها وهي التي تقودها«، ويرّد على المحللين والمراقبين العسكريين 

اإلسرائيليين الذين يقولون بأن حركة »حماس« هي المسؤولة عن هذه الهبة 

الش���عبية )من بينهم: ش���اؤول بارطال ورون بن يشاي وآخرون( فيقول إنه »لو 

أرادت حركة حماس القيام بش���يء ما لفعلت ش���يئا آخ���ر تماما: عمليات أكثر 

جدية، بالسالح الحّي. صحيح أن حماس تؤيد ما يجري من عمليات حالية، لكن 

طريقة هذه العمليات ليس���ت تخصصها ول���م تكن لتعتمد هذه الطريقة. ما 

يجري اآلن هو ما كانت حركة فتح تتحدث عنه كل الوقت«!

وردا على س���ؤال حول ما إذا كان يرى، ه���و أيضا كما يرى آخرون كثيرون، أن 

ما يج���ري هو »أمر غير معقول، إطالقا، من حيث أن ش���بانا وش���ابات يخرجون 

بقصد القتل رغم علمهم األكيد بأنهم لن يفلحوا وس���يكون مصيرهم القتل 

والموت. إنهم يذهبون إلى االنتحار عمليا، وبكل بس���اطة«، يقول كوبرفاس���ر: 

»لم���اذا غير معقول؟ وما هو غير المعقول هنا؟ إن ما يحصل عليه جميع هؤالء 

األوالد من تربية وتثقيف يتلخص في فكرة أساسية واحدة تقول إنه ينبغي 

على اإلنس���ان أن يكون صالحًا وأن يسير في طريق االستشهاد والشهادة وأن 

أفضل ما يمكن أن يحققه هو أن يكون شهيدًا. هذه الرؤية اإلسالمية مقبولة 

تماما في مجمل الخطاب الفلس���طيني. لقد رّبوا الش���بيبة الفلس���طينية، منذ 

الصغر، على أن يكونوا استش���هاديين وش���هداء. إذا ما سألت أي طفل هناك 

عما يطمح لبلوغه وتحقيقه في الحياة، فس���يقول لك � جميعهم � إنه يريد أن 

يكون ش���هيدا. إنهم يسيرون إلى هناك. هذه هي الس���يرورة. لقد أعّدوهم 

وهّيأوهم لما يحدث اآلن. إنهم حبات الفش���ار نفسها التي تفرقع في داخل 

طنجرة الضغط«! 

من بين ما ذهب إليه كوبرفاس���ر في »وثيقة البحث« المذكورة أن ما يحدث 

في إطار الهبة الش���عبية الحالية »هو نتاج قرارات تم اتخاذها في حركة فتح 

في الع���ام 2009«! ويوضح ادعاءه هذا في س���ياق المقابلة م���ع موقع »ميدا« 

فيقول إن »الحديث يدور هنا عن اس���تراتيجية عم���ل تم وضعها واعتمادها 

قبل س���بع س���نوات، في العام 2009، بالتزامن مع صع���ود نتنياهو إلى الحكم 

في إس���رائيل. وقد قضت تلك االستراتيجية باعتماد كفاح سياسي � إرهابي 

مدمج. تصريحات »أبو مازن« عن »المقاومة بالطرق السلمية« ترسخت في وعي 

المعلقي���ن والمحللين بطريقة مفاجئة. هل الهجم���ات القاتلة بدون صواريخ 

وانتحاريين هي الكفاح بطرق سلمية؟«!

وردا على س���ؤال عما إذا كان يعتقد بأن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه 

يعلون، القائد السابق ألركان الجيش اإلسرائيلي، غير واع لهذه االستراتيجية 

التي يقول إن حرك���ة »فتح« قد وضعتها واعتمدتها، يقول كوبرفاس���ر: »إذا 

كان ثمة ش���خص يعرف هذا الموضوع معرف���ة حقة فهو وزير الدفاع يعلون. 

إنه مدرك لهذه االس���تراتيجية لكن يبدو أنه، هو أيضا، ال يجد طريقة مناسبة 

لعرضه���ا على الجمه���ور وعلى العالم، على حقيقته���ا. والدليل على هذا هو 

ذلك التصرف الفاشل الذي يبديه يعلون باستخدام مصطلح »عمليات أجواء«. 

وعل���ى هذا يأتي رد األمي���ركان الذين يدعمون العنف الفلس���طيني بالقول: 

عليكم بتغيير األجواء، إذن«!

»القيادة الفلسطينية 
تستطيع وقف العمليات«!

وس���ئل كوبرفاس���ر عم���ا إذا كان قول���ه بأن »م���ا يحدث هو تحت س���يطرة 

القيادة الفلس���طينية« يعني، أيضا، أن هذه القي���ادة »قادرة على وقف هذه 

الهجم���ات«؟، فرّد جازمًا: »نعم بالتأكيد. إنهم يس���تطيعون وقفها«! وأضاف 

ش���ارحا: »إذا قال الزعيم يكفي، فهذا ما س���يحصل. في بعض األماكن، يقول 

بعض القي���ادات المحلية، جهرا وصراحة، إن األمر أصبح مبالغا فيه ويطالبون 

بوقف هذه العملي���ات. إذا ما تلقوا أوامر عليا بوقف العمليات، فس���يكونون 

سعداء بوقفها في الحال«. 

هم ال يعتبرون »أبو مازن« قائدا لهم؟
ّ
� لكن

� كوبرفاس���ر: »إنه قائد حركة فتح. إذا ما وقف هو، باعتباره القائد، وقال إن 

هذا يكفي، فسيتوقفون. إنهم غير ملزمين باإلصغاء إليه وهم ليسوا معجبين 

ب���ه، لكن تحت إمرته أجهزة متكاملة يقوم رجالها والمس���تويات الدنيا منها 

بإيصال الرسالة المطلوبة. القيادة لن تتنازل عن السيطرة والتحكم. ولكن من 

الصحيح أيضا، أنه، أبو مازن، ليس واثقا من قدرته على وقف هذه االنتفاضة. 

في الس���نة الماضية، وقعت حوادث كهذه ونج���ح بوقفها. كانت تلك أحداث 

ف���ي أواخر عملية »الجرف الصامد«. لقد أوقفوه���ا. وقد حصل ذلك في أعقاب 

كبت في الكنيس في حي هار نوف في القدس. قالوا إن هذا 
ُ
المذبحة التي ارت

مبالغ فيه وتجاوز لحدود. وكان من شأن ذلك أن يسبب لهم ضررا جسيما على 

الساحة الدولية«. 

منع ومحاربة العمال الفلسطينيين!
وردا على س���ؤال آخر بشأن »الخطوات واإلجراءات التي يمكن اتخاذها لجعل 

الفلسطينيين يوقفون هذه العمليات«، قال كوبرفاسر: »يجب ممارسة الضغط 

عل���ى القيادة. صحيح أن كل عائلة تس���تطيع وقف ابنه���ا ومنعه من تنفيذ 

الهجم���ات، لكن هذا يبقى منعا محددا ومحدودا. يجب، مثال، س���حب بطاقات 

ال�شخصيات المهمة )VIP(. يجب وقف أية امتيازات وتسهيالت اقتصادية. 

قبل ثالثة أس���ابيع فقط قام وزير المالية، كحلون، بتحرير مبلغ مليار ش���يكل 

كان مجّمدا عندنا وتم تحويله إلى السلطة الفلسطينية. يجب بذل جهود أكبر 

لطرد جميع الفلس���طينيين الذين يدخلون إلى إس���رائيل ويبقون فيها بدون 

تصاريح وبصورة غير قانونية«. 

صين«، منع دخول 
ّ
وعما إذا كان يقصد، بمحاربة الفلس���طينيين »غير المرخ

عمال فلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل )الذين يبلغ عددهم 

نح���و 150 ألف عامل( منعًا تامًا وش���اماًل، قال كوبرفاس���ر: »هذا خيار متطرف. 

لكن، علين���ا أن ننتبه بأننا أضفنا لهم 30 ألف تصري���ح عمل جديد. لماذا؟ ال 

ينبغي منع 150 ألف عامل من الدخول إلى إسرائيل، ولكن إذا ما وقعت عملية 

وأس���فرت عن قتل خمسة إس���رائيليين دفعة واحدة، ال قدر الله، فمن المؤكد 

أننا س���نفعل ذلك على الفور. نحن ال نريد المس بنس���يج الحياة العادي، لكن 

هذه األمور لها تأثير كبير جدا. أنظر ماذا حدث عندما منعوا خمس ش���ركات 

م���ن إدخال بضائعها إلى إس���رائيل، ألم ت���ر حالة الهس���تيريا التي حصلت 

بين الفلس���طينيين؟ وهذا كله بمعزل عن السياس���ة. كل ما حصل كان إجراء 

بيروقراطيا ألنهم لم يضعوا الصقات بالعبرية على البضائع«. 

عل���ى  له���م  مفي���دة  كان���ت  الهجم���ات  إن  إذن،  تق���ول،  أن���ت   �

الع���ادي... األعم���ال  ج���دول  إل���ى  ع���ادوا  ه���م  ه���ا  الدول���ي.   الصعي���د 

� كوبرفاس���ر: »نعم، هذا صحيح إلى حد معين. جون كيري في فرنسا، يتحدث 

عن الفلس���طينيين. ثمة انش���غال بالموضوع وهناك المبادرة الفرنسية. قبل 

ذلك كانت فترة لم يش���كلوا فيه���ا عامال الفتا على الس���احة الدولية. أوباما، 

ف���ي خطابه في األمم المتحدة )قبل نصف س���نة( لم يذكرهم بالمّرة. وكذلك 

العميد )احتياط( يوسي كوبرفاسر، أحد معدّي بحث إسرائيلي جديد حول الهبة الشعبية:

االنتفاضة الفلسطينية الحالية نتاج استراتيجية وضعتها حركة »فتح« في العام 2009!
*»القيادة الفلسطينية وأبو مازن شخصيا يستطيعان وقف هذه االنتفاضة إن أرادا«! *»الطريقة الوحيدة إلجبارهما على القيام بذلك هي: ممارسة وتشديد الضغوط عليهما، 

سياسيا ودوليا واقتصاديا«! *»أعضاء وقادة المركز السياسي في إسرائيل توقفوا عن تصديق الفلسطينيين والوثوق بهم، كما توقفوا عن رؤية أي احتمال لتسوية سلمية«!*

جيفري غولدبرغ ل���م يذكرهم إطالقا في المقابلة الت���ي أجريت معه.... نعم، 

صحيح إذن. لقد عادوا إلى جدول األعمال الدولي قلياًل )بفضل اإلرهاب(«. 

الفلسطينيون استفادوا 
من “اإلرهاب” دوليًا!

ويرى كوبرفاس����ر أن سلطات إسرائيل الرسمية »ال تفعل كل ما هو مطلوب 

من أجل إيصال رس����التنا في ما يتعلق بموضوع اإلرهاب الفلس����طيني. ففي 

أعقاب العملية التي وقعت في مدينة يافا، حين قتل سائح أميركي، لماذا لم 

يطلب نتنياهو من بايدن )نائب الرئيس األميركي(: ال تذهب لمقابلته )أي، 

»أبو مازن«(؟ كان عليه أن يقول له: »إن كنت تريد مقابلتي، فعليك استنكار 

العملية أواًل«. كما حصل في أعقاب المذبحة التي وقعت جراء عملية التفجير 

ف����ي »الدولفيناريوم« في تل أبيب في الع����ام 2001. فقد جاء وزير الخارجية 

األلماني يوشكا فيشر لزيارة إسرائيل آنذاك. فيشر طالب عرفات باستنكار 

العملي����ة، ثم خرج من اللقاء معه واس����تنكر العملية باس����مه. أما هنا، فأبو 

مازن ال يكلف نفس����ه حتى عناء التنديد بالعملية التي راح ضحيتها مواطن 

أميركي«. 

وردا على سؤال عما إذا كان »العالم كله هكذا، ببساطة... يؤيد قتل اليهود؟«، 

نفى كوبرفاس���ر هذا الرأي وقال: »العال���م ال يؤيد قتل اليهود. إنه يعاني من 

جم���ود التفكير فق���ط، بينما نحن ال ننجح في ه���زه وإخراجه من حالة الجمود 

هذه. العالم يس���ير على طريقة واحدة من التفكير: ينبغي علينا أن نقف إلى 

جانب الفلس���طينيين في كل األحوال وف���ي كل الظروف، ألنهم هم الضحية. 

هذه هي الرؤية السائدة«. 

� كي���ف تفس���ر واق���ع أن غالبي���ة الن���اس عندنا، س���واء في القي���ادة، في 

اإلع���الم، أو ف���ي كل م���كان، ال يدرك���ون ه���ذه الحقائ���ق الت���ي تش���رحها 

أن���ت هن���ا بص���دد االس���تراتيجية الت���ي أقرته���ا وتبنتها حرك���ة فتح في 

 الع���ام 2009 وب���أن االنتفاض���ة الحالي���ة ه���ي نتاج تل���ك االس���تراتيجية؟ 

� كوبرفاس���ر: »إنهم ال يدركون ُبعد العمق في هذه األحداث وما يحّركهم هو 

رؤى سياس���ية وليس رؤية الواقع كما هو على حقيقته. ليس األمر أننا ال نفلح 

في تفس���ير وجهة نظرنا وش���رحها أمام العالم، وإنما اإلسرائيليون أنفسهم 

هم الذين ال يدرك���ون وال يفهمون دوافع الفلس���طينيين الحقيقية ومرامي 

خطواتهم وممارساتهم. إنني ألتقي مع إسرائيليين كثيرين وما يميز الناس 

في إس���رائيل هو التوجه الذي يضع إسرائيل في المركز وكأن الفلسطينيين 

غير موجودين، إطالقا. كأنما كل ش���يء يتعلق بما نفع���ل نحن أو نريده. ماذا 

يمكنن���ا أن نفعل بحقيقة أنهم موج���ودون؟ في الفترة األخيرة، طرحت فكرة 

االنفص���ال من طرف واحد. هذه الفكرة ولي���دة التوجه الذي اتحدث عنه هنا: 

إسرائيل فقط«!

الجمهور اإلسرائيلي يدرك 
أنه ال سالم مع الفلسطينيين!

عند هذه النقطة، يوضح موقع »ميدا« »فكرة االنفصال«، دوافعها وغايتها، 

على النحو التالي: لم يدخل كوبرفاسر معترك السياسة الداخلية في إسرائيل، 

لكن م���ن الواضح أن م���ن يريد حرمان الفلس���طينيين من »المزاي���ا والفوائد 

االقتصادية« بغية »محاربة االنتفاض���ة« يدعو، أيضا، إلى إلغاء »مزايا وفوائد 

سياسية استراتيجية يتم منحها مجانا لمجرد أن بضعة شبان )فلسطينيين( 

قرروا طعن يهود«! لكن اليس���ار يعلم ويفهم أن الجمهور اإلس���رائيلي أصبح 

ي���درك، جيدا، أنه ال يمكن تحقيق الس���الم مع الفلس���طينيين. ومن هنا، فإن 

فكرة االنفصال ب هي الرد المؤقت على انهيار رؤية السالم. 

وردا على س���ؤال ح���ول »إمكانية إغالق وس���ائل اإلعالم )الفلس���طينية( التي 

تبث رس���ائل التحريض التي تقود إل���ى العنف« وحول مطالبة بعض األوس���اط 

في إس���رائيل بإغالقها، يقول كوبرفاس���ر: يجب إغالق وس���ائل اإلعالم هذه. لكن 

الفلسطينيين أنفس���هم هم الذين يجب أن يغلقوها، ال نحن. الطريقة الوحيدة 

التي يمكن أن تدفع القيادة الفلس���طينية إلى ذلك هو تشديد الضغوط عليها. 

يج���ب أن يكون التغيير نتاج وعي وإدراك فلس���طينيين. وه���و ما لن يتحقق إذا 

م���ا قمنا نحن بعملية اإلغالق. من���ذ فترة غير بعيدة، أتت إل���ى هنا مجموعة من 

األميركيين زارت رام الله أيضا. روى أعضاؤها أنهم جلسوا في مقهى ورأوا جهاز 

تلفزيون كان يبث من قناة »فلس���طين اليوم« وأنهم لم يش���اهدوا هناك س���وى 

التحريض ضد إسرائيل وعلى كراهية إسرائيل واليهود. وهي مجموعة يسارية«.   

ويختم كوبرفاس���ر حديثه إل���ى موقع »ميدا« بالق���ول إن »األمر الواضح تماما 

ه���و أنه ممنوع اإلقدام على أي عمل انفعالي ومتهور. ينبغي علينا اإلجابة على 

تس���اؤالت أساسية، من قبيل: كيف نوصل الرس���الة بأن الفلسطينيين يشنون 

حربا ش���عبية ضد إسرائيل؟ كيف نش���رح حقيقة أن الحرب الشعبية هي حرب 

ش���املة ال ترمي إلى تحقيق الس���الم في نهايتها؟ ... علينا أن نش���رح ونفسر 

أن ق���رارات القي���ادة الفلس���طينية أيضا بش���أن »المقاومة بالطرق الس���لمية« 

تنس���جم تماما وتندمج مع تلك االس���تراتيجية التي وضعتها منظمة التحرير 

الفلس���طينية منذ ما يزيد عن 50 عاما. إن البث التلفزيوني الذي يرس���ل ش���ابا 

هة جيدا  إلى مهمة موت هو جزء ال يتجزأ من سياس���ة تحريضية مخططة وموجَّ

رفعت المواجهة اإلس���رائيلية � الفلس���طينية إلى درجة جديدة... إنها طريقة 

تنت���ج اإلرهاب من دون بصمات أصابع، لكنها تخدم اس���تراتيجية فتح بش���أن 

حرب اس���تنزاف ال نهائية، بوسائل مختلفة، ضد إسرائيل«. ويعتقد كوبرفاسر 

بأن »إس���رائيل ال تستطيع سوى تقليص األضرار، فقط. غير أن الضرر األكبر هو 

في الجانب الفلس���طيني الذي خسر دعم وتأييد المركز السياسي في المجتمع 

اإلسرائيلي. لقد توقف أعضاء وقادة المركز السياسي في إسرائيل عن تصديق 

الفلسطينيين والوثوق بهم، كما توقفوا عن رؤية أي احتمال لتسوية سلمية«!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

نتنياهو يتراجع عن 
تخصيص مكان لليهود 

األميركيين في باحة البراق

هدد رئيس »مجلس حكم���اء التوراة« والزعيم 

الروحي لحزب ش���اس، الحاخام ش���الوم كوهين، 

بأن حزبه سينس���حب من الحكومة اإلس���رائيلية 

ف���ي حال ع���دم تراجعها ع���ن قراره���ا القاضي 

بتخصيص منطقة في باحة حائط البراق ليصلي 

فيها اليهود من التيارين اإلصالحي والمحافظ. 

ونقل موقع »يديع���وت أحرونوت« االلكتروني، 

ي���وم الخميس الماضي، ع���ن كوهين قوله خالل 

محادثات مغلقة في بيته في البلدة القديمة في 

القدس المحتلة إنه س���يأمر ممثلي حزب شاس 

»باالنسحاب من الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى 

تسوية في قضية حائط المبكى«.

وكانت الحكومة اإلس���رائيلية تبنت قبل ثالثة 

أسابيع توصيات لجنة برئاسة سكرتير الحكومة 

الس���ابق، أفيحاي مندلبليت، ال���ذي ُعين مؤخرا 

بمنصب المستش���ار القانون���ي للحكومة، حول 

تخصيص منطقة صغيرة في جنوب باحة البراق 

للمصلي���ن اإلصالحيي���ن والمحافظين. واعترض 

على الق���رار ممثل���و األح���زاب الحريدية وحزب 

“البي���ت اليه���ودي”، الذي يمث���ل الصهيونية 

الديني���ة، وكذلك الوزير زئي���ف إلكين من حزب 

الليكود الحاكم.

ويس���يطر اليهود األرثوذكس الحريديم على 

كافة النواحي الدينية اليهودية في إس���رائيل، 

بما ف���ي ذلك عل���ى الحاخامية الرئيس���ية، كما 

يسيطرون على باحة البراق المركزية، المقسمة 

إلى قس���مين، األكب���ر للرجال واألصغر للنس���اء، 

ويرفض���ون الس���ماح لليه���ود م���ن التياري���ن 

اإلصالح���ي والمحاف���ظ، بالصالة فيه���ا. ويعتبر 

التيار األرثوذكسي أن اإلصالحيين والمحافظين 

ليس���وا يهودا كاملين، ويعترض على صالتهم 

ألنها مختلطة، إذ يصلي الرجال والنساء معا.

وسبق تهديد ش���اس باالنسحاب من الحكومة 

تهديد مشابه لوزير الصحة، يعقوب ليتسمان، 

م���ن كتلة “يه���دوت هت���وراة” الحريدية. وفي 

أعق���اب ذل���ك، قالت القن���اة األول���ى للتلفزيون 

اإلسرائيلي إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

التقى مع رئيس قائمة “المعسكر الصهيوني”، 

إس���حق هيرتس���وغ، وبحث معه انضمام األخير 

لالئتالف. وتبين الحقا أن هذا النبأ ال أس���اس له، 

لكن صحيفة “هآرتس” ذك���رت أن رئيس حزب 

ش���اس ووزير الداخلية، أرييه درعي، يعتقد أن 

قياديين في حزب الليك���ود الحاكم يقفون وراء 

الترويج إلش���اعات كهذه من أجل منع الحريديم 

من االنسحاب. 

رغ���م ذلك، قال الوزير ياري���ف ليفين، المقرب 

من نتنياه���و، ل�هآرتس” إن توس���يع االئتالف 

الحكوم���ي ليس مطروح���ا حاليا، بس���بب رفض 

“المعس���كر الصهيون���ي” وأح���زاب أخ���رى من 

المعارض���ة االنضمام إليه. وش���دد على أنه “لم 

يحدث شيء حتى اآلن. وال يوجد تقدم. وال شيء 

بأيدينا مثلما لم يكن هنا ش���يء من هذا القبيل 

في الماضي”. وش���دد ليفين على أنه “ليس���ت 

لدينا أي نية الستبدال أحد ما، وفي أي سيناريو 

سيبقى ال�61 نائبا )في االئتالف( في مكانهم”. 

لكن األمر األهم الذي ش���دد علي���ه ليفين هو 

أن ق���رار الحكومة بتخصي���ص منطقة في باحة 

البراق لإلصالحيي���ن والمحافظين لن ينفذ. وقال 

إن “وزير األديان لم يوقع على األنظمة ولن يوقع 

عليها. والحريديم ليس���وا معنيين بهذه األزمة، 

لكن تعين عليهم االعتراض على خطوة عمالقة 

كهذه لتغيير الواقع. وأنا أتفهمهم”. 

وكان وزي���ر األدي���ان، دافي���د أزوالي، من حزب 

ش���اس، ألقى خطابا في الكنيست، يوم األربعاء 

الماضي، ضد اإلصالحيي���ن والمحافظين، امتنع 

خالله عن ذكر هذين التيارين غير األرثوذكسيين 

باالس���م، وإنما أش���ار إليهما بعبارات مثل “هذه 

الهيئ���ات” و”هؤالء األش���خاص”. وأش���ار محلل 

الش���ؤون الحزبية في “هآرتس”، يوسي فيرتر، 

إلى أن نتنياهو لم يعقب على خطاب أزوالي. 

وأض���اف فيرت���ر أن “نتنياه���و يع���رف جيدا 

كيف يس���تخدم اليهود ف���ي الواليات المتحدة 

وتنشيطهم من أجل دفع احتياجاته السياسية 

ضد إدارة الرئيس األميركي، باراك أوباما، لكن من 

أجل بقائه ف���ي الحكم هو بحاجة إلى الحريديم. 

وربما هذا هو السبب، أو أحد األسباب، إللغاء زيارته 

التي كانت مقررة إلى الواليات المتحدة. والقصد 

على خلفي���ة ارتداعه من الوق���وف أمام جمهور 

كبير من اليهود اإلصالحيي���ن والمحافظين في 

مؤتمر اللوبي اليهودي ’إيباك’”.

ويش���كل اإلصالحيون والمحافظون نسبة %85 

من اليهود ف���ي الواليات المتح���دة، وهم ثاني 

أكب���ر تجمع لليه���ود في العالم بعد إس���رائيل. 

ويبلغ عدد اليهود اإلجمالي من التيارات الثالثة 

في الوالي���ات المتحدة قرابة خمس���ة ماليين أو 

أكثر بقليل. ويوجد في إس���رائيل عدد قليل من 

اإلصالحيين والمحافظين.

نتنياهو ومودي أثناء لقائهما في األمم المتحدة

ت���رددت خالل العام الماض���ي وبداية الع���ام الحالي أنباء 
عديدة حول عقد اتفاقيات وصفقات أس���لحة بين إسرائيل 
والهند، فيما قام الرئي���س الهندي، برناب موخرجي، بزيارة 
تاريخية إلى إس���رائيل، في تش���رين األول الماضي، والتقى 
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، مع نظيره 

الهندي، ناريندرا مودي. 
وفي تموز الماضي امتنعت الهند عن التصويت ضد إدانة 
العدوان اإلس���رائيلي عل���ى غزة في مجلس حقوق اإلنس���ان 

التابع لألمم المتحدة. 
وتدل هذه التطورات وغيرها على تغّير سياسة نيودلهي 
تجاه إس���رائيل، بعد أن كانت الهند واح���دة من أكثر الدول 

الداعمة للفلسطينيين، وخاصة في المحافل الدولية.
وأش���ارت دراس���ة صدرت مؤخرا عن »معه���د أبحاث األمن 
القوم���ي« ف���ي جامعة تل أبي���ب، حول العالق���ات الهندية 
– اإلس���رائيلية وسياس���ة الهند تجاه الصراع اإلسرائيلي – 
الفلسطيني كتبتها الباحثة أوشريت بيرودكار، إلى أن صعود 
مودي إلى الحكم كان مؤش���را إلى تغير السياس���ة الهندية 

لألفضل تجاه إسرائيل، ولألسوأ تجاه الفلسطينيين. 
ورأت الدراس���ة أن النمو االقتصادي ف���ي الهند وتطلعها 
ألن تكون إح���دى الدول القوية اقتصاديا في العالم، جعلها 
تتبن���ى نه���ج »الواقعية السياس���ية« في مج���ال العالقات 
الخارجي���ة. وس���بقت صعود م���ودي خطوات أهمه���ا إقامة 
عالقات دبلوماس���ية بين الهند وإس���رائيل في العام 1992، 
لكن هذا األمر لم يغير موقف الهند التقليدي تجاه القضية 

الفلسطينية. 

تعاطف هندي تاريخي 
مع الفلسطينيين

بلورت السياسة الخارجية الهندية الكالسيكية، المتمثلة 
بمناهضة االستعمار واإلمبريالية وتقديس الدولة العلمانية 
وعدم االنحياز، عالقة الهند بالقضية الفلسطينية على مدار 
س���نوات طويلة. وبموجب هذه السياسة، أيدت الهند نضال 
الفلسطينيين من أجل التحرر الوطني. وبعد قيام إسرائيل، 
وخالل كافة الحروب العربية – اإلس���رائيلية، عبرت الهند عن 

موقف داعم وصلب للدول العربية. 
لكن في مقاب���ل انعدام دعم ال���دول العربية للهند خالل 
حربها مع باكس���تان، في العام 1965، وبعد ذلك خالل حربها 
مع بنغالدي���ش، في الع���ام 1971، منحت إس���رائيل دعمها 

الكامل للهند بواسطة تزويدها بعتاد مدفعي. 
وأش���ارت الدراس���ة إلى أنه على هذه الخلفي���ة، تعزز لدى 
»رابطة الش���عب الهندي«، التي أصبحت الحقا »حزب الشعب 
الهن���دي« القومي، وهو حزب مودي، المفهوم بأن تش���كيل 
حلف بين الهند وإس���رائيل هو أمر طبيع���ي، وجرت مقارنة 
انتصار إس���رائيل في حرب العام 1967 بانتصار الهند على 

باكستان في العام 1965.
وأضاف���ت الدراس���ة أنه عل���ى الرغم من ذلك، ف���إن الهند 
واصلت سياستها الخارجية، بحيث سعت إلى المشاركة في 
مؤتمر الدول اإلس���المية، ونددت بالممارس���ات والسياسات 
اإلس���رائيلية، وأرس���لت مس���اعدات طبية إلى ضحايا حروب 
إسرائيل. وأيدت الهند مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية 
ف���ي عدة هيئات دولية وكعضو مراق���ب في األمم المتحدة، 
في الع���ام 1975. كذلك انضمت الهند إل���ى الدول المؤيدة 
لقرار األمم المتحدة رقم 3379، الذي ساوى بين الصهيونية 
والعنصري���ة، في نهاي���ة العام 1975. ورغم تش���كيل حزب 
»جاناتا« الحكومة الهندية برئاس���ة إنديرا غاندي، في العام 
1977، بمشاركة عدة أحزاب بينها »رابطة الشعب الهندي«، 
إال أن هذه الحكومة اس���تمرت في تأيي���د العرب، في الوقت 

الذي أملت فيه إسرائيل حينذاك بتغيير هذه السياسة.  

تغيرات في السياسة
الخارجية الهندية

رصدت الدراسة الصادرة عن »معهد أبحاث األمن القومي« 
بداي���ة تغيير جدي في السياس���ة الخارجي���ة الهندية في 
نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وعزت هذه التغييرات إلى 
عدة أس���باب، بينها صعود حزب جديد إلى الحكم، في العام 
1989، وتراجع الخطاب المناهض إلس���رائيل. وعلى الصعيد 
اإلقليمي، أحدثت عمليات مسلحة جهادية تقاربا بين الهند 
وإسرائيل. وإلى جانب ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الخام 
ص من قدرة الدول العربية على ممارس���ة ضغوط بواسطة 

ّ
قل

النفط. 
وأضافت الدراسة أنه في موازاة هذه التطورات، اكتشفت 
الهن���د قوة الوالي���ات المتحدة، وكانت بحاج���ة لها من أجل 
التخلص م���ن األزم���ة االقتصادية التي واجهتها. وش���كل 
انهيار االتحاد الس���وفييتي، في الع���ام 1991، نهاية نظام 
القطبين القدي���م وتغير ميزان القوى الدول���ي، الذي أصبح 

يستند إلى قطب واحد بقيادة الواليات المتحدة. 
وشكلت السياس���ة الهندية المناهضة إلس���رائيل عقبة 
أمام تحس���ين عالقاتها مع الواليات المتح���دة. وبرغم ذلك، 
فإن ما ش���جع الهند عل���ى إقامة عالقات مع إس���رائيل، كان 
انطالق مفاوضات بين إس���رائيل والفلسطينيين في أعقاب 
»مؤتمر مدريد« )1991(. إال أنه على الرغم من إقامة عالقات مع 
إسرائيل، استمرت الهند في سياستها التقليدية الداعمة 
للفلس���طينيين، من خ���الل زيارات متبادل���ة وتبرعات مالية 
وتعاون واستمرار التنديد بإسرائيل. وشددت الدراسة على 
أن »القضية الفلس���طينية ما زالت تحظى بتأييد شعبي في 
الهند، التي تشكل مؤخرا أرضا خصبة لنشاط BDS في شبه 
القارة” في إش���ارة إلى الحركة العالمية لمقاطعة إس���رائيل 

وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها. 
غير أن الدراسة اعتبرت صعود مودي إلى الحكم، في العام 
2014، نقط���ة تحول هامة “لتغير تاريخي في الهند، وكذلك 
لتغيرات في عالقات الهند والس���لطة الفلسطينية”. وأعلن 
الحزب اليميني الحاكم، “حزب الشعب الهندي”، عن تحوالت 
هامة في عالقات الهند الخارجية، ترتكز على ثالثة مواضيع 
مركزية: انتهاج سياسة متشددة في قضايا األمن القومي، 

تس���ريع المرحلة الثانية في اإلصالح���ات االقتصادية النيو 
– ليبرالي���ة، وتمجي���د فكرة القومي���ة – الثقافية. والتعامل 
المتغي���ر تجاه الش���رق األوس���ط هو أحد المج���االت اآلخذة 

بالتطور في سياسة الهند الخارجية. 
ولفتت الدراس���ة إل���ى أنه م���ن أجل فه���م التغيرات في 
السياس���ة الخارجية الهندية حيال القضية الفلس���طينية، 
فإن���ه ال يمك���ن عزل ذلك ع���ن التغيرات ف���ي العالقات بين 
إس���رائيل والهن���د. وأضاف���ت أن توثيق العالق���ات يتجلى 
من ع���دة زوايا، ف���ي مقدمته���ا الزاوية األمني���ة والزيارات 
الدبلوماس���ية وتغير نظرة الجمهور الهندي والتصويت في 

األمم المتحدة. 
ففي المج���ال األمني عززت إس���رائيل عالقاته���ا األمنية 
مع الهند، في الس���نوات األخيرة، بأن “تحولت ش���به القارة 
الهندي���ة إل���ى إحدى غاي���ات التصدير الكبرى إلس���رائيل، 
وخصوصا فيما يتعلق بالمقتنيات العس���كرية. وإس���رائيل 
هي رابع أكبر مزودة س���الح للهند”. وارتف���ع عدد الزيارات 
الدبلوماس���ية بين الدولتين تدريجيا من���ذ إقامة العالقات 
بينهما. والتقى نتنياهو ومودي على هامش أعمال الجمعية 
العام���ة لألمم المتحدة في أيلول العام 2014، وبحثا مواضيع 
البرنامج النووي اإليراني وتوس���يع التع���اون بين الدولتين. 
وفي ش���هر تش���رين األول من العام نفس���ه ق���ام الرئيس 
الهندي بزيارة تاريخية إلى إس���رائيل. “ومثال على الحلف 
اآلخ���ذ بالتوثق، باإلمكان أن نرى أن���ه في صيف العام 2014، 
أثناء عملية ’الج���رف الصامد’، عملت حكومة مودي من أجل 
منع التنديد بإسرائيل في البرلمان الهندي، وهو عمل كسب 

رضى حكومة إسرائيل، برأي الكثيرين”.  
واعتب���رت الدراس���ة أن األمم المتحدة تحول���ت إلى الحلبة 
األكث���ر إثارة الختب���ار التغيرات ف���ي العالق���ات الخارجية 
الهندي���ة. وأثبتت طبيع���ة تصويت الهند، ف���ي الماضي، 
إخالصا في دعم الفلسطينيين ومناهضة واضحة إلسرائيل. 
لكن “خ���الل عملية ’الج���رف الصامد’ تعرض���ت الهند إلى 
انتق���ادات كثيرة ألنها ل���م تندد بالعمليات )العس���كرية( 
اإلس���رائيلية ف���ي قطاع غ���زة. ويبدو أنه من أج���ل أن توازن 
تأييدها إلس���رائيل، صوت���ت )الهند( إلى جانب تش���كيل 
لجن���ة تحقيق خاص���ة بغزة من قبل مجلس حقوق اإلنس���ان 
التاب���ع لألمم المتحدة.  وبعد ذل���ك أعلنت الهند أنها ’تعبر 
عن قلق’ من تصعيد العنف بين إس���رائيل والفلسطينيين. 
وفي تموز الع���ام 2015، امتنعت الهند، إلى جانب دول مثل 
أثيوبيا وباراغواي ومقدونيا، عن تأييد تقرير األمم المتحدة 
الذي يندد بإسرائيل في ظل عملية ’الجرف الصامد’. وقالت 
مصادر هندية إن نتنياهو توجه بصورة شخصية إلى مودي 
وطلب منه االمتناع عن التصويت. وفي آب الماضي، ش���ددت 
وزيرة الخارجية الهندية، سواراج شارما، في مسعى للوصول 
إلى قلب الجمهور العربي واإلسالمي، على أنه ال يوجد تغيير 
في سياس���ة الهند تجاه السلطة الفلس���طينية، وأن تأييد 
الهند للنضال الفلس���طيني ما زال صلبا. كما شددت على أن 
الهند تواصل انتهاج سياس���ة خاصة تتمثل بعدم التدخل 
وعدم الحكم على األمور وعدم االلتزام. وبكلمات أخرى، الهند 
مستعدة لمواصلة منح دعم للعرب، لكنها تفضل أن يقرروا 

بشأن مصيرهم”.
وأش���ارت الدراس���ة إلى أن ثمة من يدعي بأن التغيير في 
سياس���ة الهند تجاه إس���رائيل بدأ قبل والية مودي، وأثناء 
ن تزويد 

ّ
“أزم���ة كارجيل”، في أي���ار العام 1999، “عندم���ا مك

الس���الح من إس���رائيل الهند ب���أن تنتصر ف���ي الحرب ضد 
باكستان”. ووفقا للدراسة، فإنه منذ العام 2012 بدأت الهند 
“تعبر عن قلق” ولكنها لم تندد بممارس���ات إس���رائيل ضد 
المدنيين الفلس���طينيين. وأضافت الدراسة أنه على الرغم 
من أن الهند ما زالت تؤيد دولة فلسطينية تستند إلى حدود 
العام 1967، إال أن التعبير عن دعمها للس���لطة الفلسطينية 

تغير تدريجيا. “ومن���ذ تولي مودي منصب رئيس الحكومة، 
تمر العالقات الهندية – اإلسرائيلية بإعادة نظر. والتصويت 
الهندي هو رم���ز لتقارب متواصل بين حكومتي إس���رائيل 
والهن���د. وامتناع الهند عن التصوي���ت ال يرمز إلى حيادية، 
وإنما العكس. فبعد س���نوات طويلة من السياس���ة النشطة 
المؤيدة للفلس���طينيين في األمم المتح���دة، يدور الحديث 

اآلن عن تغيير في السياسة الخارجية الهندية”. 
وتطرق���ت الدراس���ة إلى أس���باب التغيير في السياس���ة 
الخارجية الهندية، وأشارت في هذا السياق إلى أن السياسة 
الخارجية للدول تستخدم لتحقيق غايات، مثل األمن والدعم 
والتجارة والمكانة الدولية. وبحسب الدراسة فإن معظم دول 
العالم تميل إلى الحفاظ على المبادئ األساسية التي توجه 

سياستها الخارجية. 
وبلور السياسة الخارجية الهندية رئيس الحكومة الهندية 
األول، جواهر الل نهرو، واستمرت بعد وفاته. وكدولة تسعى 
إلى إزالة قيود االس���تعمار عنها، انتقلت المشاكل الداخلية 
إل���ى مركز األجن���دة الهندية، ولم تترك للهند دورا نش���طا 
ف���ي مجال العالق���ات الدولية. لكن بع���د تطبيق اإلصالحات 
االقتصادي���ة التي أعقبت األزمة االقتصادية في العام 1991، 
والتي فتحت اقتص���اد الهند نحو الس���وق العالمية، لوحظ 
حدوث تغير جوهري في السياسة الخارجية الهندية. وكانت 
هذه اإلصالحات مؤش���را إل���ى انهيار السياس���ة واالقتصاد 
القديمين المتخمين بالتوجهات االشتراكية واللذين رافقا 

الهند منذ فترة النضال من أجل االستقالل. 

أسباب تغير السياسة
الخارجية الهندية

أضافت الدراس���ة أنه ي���دور حاليا صراع ف���ي الهند حول 
الطريقة األصح إلدارة سياس���تها الخارجية، وذلك على ضوء 

التحديات الماثلة أمامها. 
وأشارت الدراسة إلى أربعة عوامل تملي السياسة الخارجية 
الهندية الحالية، وعالقة هذه العوامل بالصراع اإلس���رائيلي 

– الفلسطيني، وفقا لتحليل الدراسة:
العامل األول، ترس���يخ مكانة الهن���د كدولة عظمى: يكمن 
التغيير المركزي في السياسة الخارجية الهندية باالنتقال 
م���ن خطاب سياس���ي – دبلوماس���ي، يق���دس المثالية، إلى 
خطاب توجه���ه الواقعية السياس���ية. واس���توعبت الهند 
وج���وب القيام بتغيي���ر كهذا بس���بب توت���ر عالقاتها مع 
الصين وباكس���تان. فبينما كانت هاتان الدولتان تتسلحان 
وتس���تعينان بمس���اعدة دول عظم���ى، كان���ت الهند غارقة 
في مش���اكل داخلية. والعالقات مع إس���رائيل كانت مالئمة 
مع توجه���ات الحكومة الهندية نحو الواقعية السياس���ية. 
وقدمت إس���رائيل مساعدات عس���كرية للهند في حربها مع 

باكستان وبنغالديش. 
م���ن جهة أخرى، تس���عى الهند إلى تعزي���ز مكانتها بين 
الدول الصاع���دة اقتصادي���ا، »بريكس«، الت���ي تضم أيضا 
روس���يا والبرازيل والصين وجن���وب أفريقيا. فعلى الرغم من 
أن الطبق���ة الحاكمة في الهند تطلعت إلى عالقات قريبة مع 
نت الهند من 

ّ
الغرب، إال أن كتلة دول »بريكس« هي التي مك

الدخول إلى المنظمات الدولية، بينما لم يكن الغرب س���خيا 
تجاهها في الناحيتين السياس���ية واالقتصادية. وأش���ارت 
الدراس���ة في هذا الس���ياق إلى أن موقف كتل���ة »بريكس« 
ودعمها لحقوق الفلسطينيين ونزع استعمارية إسرائيل هو 
موقف صلب. »ويبدو أن موقف بريكس هو ما يجعل الموقف 
الهندي تجاه إسرائيل معقدا. وعلى خلفية االحترام الكبير 
الذي تحظى به الهند في هذه المنظمات، وكذلك من جانب 
إيران ودول الخليج، فإن التقارب بين الهند وبين إس���رائيل 
والوالي���ات المتحدة س���يضطر الهند إلى الس���ير على حبل 

رفيع«.    

العامل الثاني، صورة األمة: أصبحت صورة األمة جزءا هاما 
من قوتها في الحلبة الدولي���ة. وأصرت الهند على أن تثبت 
أمام المتشككين أنها تس���تحق لقب »دولة عظمى«، ولذلك 
اتبعت سياس���ة خارجية تدم���ج ما بين »العالم���ة التجارية 
لألمة« )Nation Branding( واس���تخدام القوة الناعمة. وقد 
آمنت الهند بقدرتها على تأدية دور هام في الحلبة العالمية 
ورأت بنفس���ها كدول���ة عظم���ى، لكنها لم تح���ظ باالحترام 
المناس���ب من جانب دول العالم. في المقابل، حظيت بصورة 
تخدم مصالحها السابقة كدولة ضعيفة تحتاج إلى مساعدة 
خارجية. وإلى جانب تأييدها على مدار سنوات طويلة للدول 
العربية عامة والقضية الفلس���طينية خاصة، إال أن الهند لم 
تعتبر بنظر دول العالم كمصدر قوة. لكن بعد تعاظم قوتها 
االقتصادية والعسكرية، نشأت الحاجة إلى إعادة النظر في 
صورة األم���ة. ويبدو أن هذا المجال م���ر بتغيرات هائلة في 
السنوات العش���ر األخيرة.  فقد تحولت الهند من دولة عالم 
ثالث إلى اس���م مرادف للخبرة في مجاالت الحوسبة واإلعالم 
والخدمات. وهذه اعتبارات تتالءم مع رغبة الهند في توثيق 

عالقاتها مع إسرائيل، التي تتمتع بخبرات مشابهة.  
العامل الثال���ث، تغيرات في توازن الق���وى اإلقليمي: في 
أعقاب “الربي���ع العربي” والحرب في س���ورية وتقبل العالم 
للنظامين اإلس���الميين اللذين انتخبا في مصر وتونس، إلى 
جانب ظهور تنظيم “الدولة اإلس���المية” )داعش(، كل هذا 
جعل الهند تتخوف من حدوث تغيرات في الش���رق األوسط، 
وخصوص���ا في دول الخلي���ج، التي تس���تورد منها 68% من 
نفطها إلى جانب وجود س���بعة ماليين عامل هندي في هذه 
الدول، يحولون قس���ما من دخلهم إلى الهند. وأي تشويش 
في تزوده���ا المنتظم بالطاقة من ش���أنه الم���س بتقدمها 
االقتص���ادي والدخل من العمالة في الخليج. والتحس���ب من 
تغيرات كهذه دفع الهند إلى زيادة مش���ترياتها لألسلحة. 
وبلغ حجم هذه المش���تريات من إسرائيل وحدها، في العام 
الماضي، 695 مليون دوالر. وهذه التطورات تتالءم مع عالقات 

الهند مع إسرائيل. 
من الجهة الثانية، وثق���ت الواليات المتحدة عالقاتها مع 
الهند بصورة تدريجية في السنوات األخيرة. وتحسنت هذه 
العالق���ات أكثر في أعقاب توقيع االتف���اق النووي مع إيران، 
في تموز الماضي، بعد توتر بينهما خالل سنوات العقوبات 
على األخيرة. ومن ش���أن توثيق هذه العالقات أن يمنح جانبا 
متميزا لضلوع الهند في الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني. 
إذ أنه على خلفي���ة تأييد الهند للفلس���طينيين والتزامها 
العمي���ق بقضيتهم، وعالقاته���ا الجيدة مع إس���رائيل، قد 
يسمح باستمرار العالقات الحالية مع الجانبين، بحيث تصبح 
الهند وس���يطا آخر في الصراع، األم���ر الذي قد يجر الواليات 
المتحدة مجددا إلى الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين.   
العامل الرابع، سياسة مودي: يمثل مودي جيال جديدا في 
السياس���ة الهندية التي تؤم���ن بالبراغماتية االقتصادية. 
وقد تحول توجه الواقعية السياسية إلى مفهوم ضروري من 
أجل تحقيق األهداف االقتصادية. واالعتقاد الس���ائد هو أن 
االقتصاد الهندي ال يمكنه التقدم من دون تصنيع س���ريع. 
وبإيحاء من النموذج الصيني، تريد الحكومة الحالية تحويل 
الهن���د إلى مركز إنتاج. وبلور م���ودي عالقات الهند مع دول 
العالم بموجب السياسة إلى تتطلع إلى نمو اقتصادي. وهذا 
التوجه يتالءم مع توثيق العالقات مع إس���رائيل التي تملك 
الخبرات في مجاالت الهاي- تك والزراعة واالتصاالت واألمن. 
كذلك تركز سياسة مودي على إعادة تعريف دور الهند في 
المنطقة. كما أنه يواصل سياسة حزبه التقليدية التي ترى 
في العالقات مع إسرائيل حلفا عضويا من أجل مصالح الهند 
الداخلية واإلقليمية. وتربط مودي ونتنياهو عالقة شخصية، 
خاصة في ظل وجود أفكار مشتركة بينهما، مثل تأييد خط 

عام محافظ ويميني ورأسمالي.     

دراسة جديدة:

العالقات الهندية- اإلسرائيلية يحكمها توازن القوى 
العالمي والتغيرات في الشرق األوسط
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تقاريــر خــاصـــــــة

كتب برهوم جرايسي:

بعد مرور ع���ام على االنتخابات البرلمانية اإلس���رائيلية التي جرت يوم 

ظهر اس���تطالعات الرأي العام التي باتت تظهر في األيام 
ُ
17 آذار 2015، ت

األخي���رة بوتيرة أعل���ى، أن أي انتخابات مقبلة س���تبقي على أزمة الحكم 

القائم���ة منذ ما بات يق���ارب ثالثة عقود، بمعنى ع���دم ثبات الحكومات، 

واج���راء انتخابات مبك���رة. كذلك فإن نس���بة األصوات العائم���ة ما تزال 

مرتفع���ة، وهناك حالة تقلب كبيرة في جمه���ور المصوتين، خاصة بين 

الكتل الوس���طية م���ن حيث الحجم، وه���ذا أيضا انعكاس لحال���ة البلبلة 

القائمة في الش���ارع اإلس���رائيلي، وهي ناجمة عن عدم قناعة مترس���خة 

ت استطالعات أخرى على ترسخ مواقف 
ّ
في األحزاب القائمة، حتى وإن دل

اليمين المتشدد أكثر من ذي قبل في الشارع.

ولم يساعد رفع نسبة الحسم في االنتخابات األخيرة من 2% إلى 25ر%3 

على تبلور كتل برلمانية كبي���رة، قادرة على ضمان ادارة برلمان وحكومة 

ل���دورة كاملة. وهذا كان أحد األهداف المعلنة لرفع نس���بة الحس���م، عدا 

هدف ضرب تمثيل الجمهور الفلسطيني، الذي عرف كيف يقلب السحر 

على الساحر، ويكس���ر رهانات المؤسس���ة الحاكمة، بأن األطر السياسية 

الفاعل���ة في الش���ارع العربي غير قادرة على تش���كيل قائم���ة تحالفية. 

فتش���كلت القائمة المشتركة، التي هي اآلن القوة البرلمانية الثالثة في 

الكنيس���ت، ولها 13 مقعدا، بعد الليكود )30 مقعدا( وتحالف “المعسكر 

الصهيوني” )24 مقعدا(.

ث���م يلي القائمة المش���تركة، حزب “يوجد مس���تقبل” ول���ه 11 مقعدا، 

وح���زب “كوالنو )كلنا(” م���ع 10 مقاعد، ثم تحالف أحزاب المس���توطنين 

“البيت اليهودي”، وله 8 مقاعد. وتأتي بعدهم كتلة “شاس” للمتدينين 

المتزمتي���ن الش���رقيين، وله���ا 7 مقاع���د، وكتل���ة “يه���دوت هتوراة” 

للمتدينين المتزمتين األش���كناز ولها 6 مقاعد، وذات العدد من المقاعد 

لحزب “يس���رائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(”، بزعامة أفيغدور ليبرمان، ثم 

الكتلة األصغر “ميرتس” ولها 5 مقاعد.

االستطالعات  األخيرة
م���ن الواضح أن كل اس���تطالعات ال���رأي التي تظهر حالي���ا، ال تعكس 

الص���ورة الدقيقة لالنتخابات المقبلة، حتى ولو جرت االنتخابات في هذه 

المرحلة، فلكل انتخابات حس���اباتها واصطفافاتها وظروفها، ولكن هذه 

ظهر توجها معينا في الشارع، وهذا التوجه عادة يتبلور 
ُ
االس���تطالعات ت

من أجواء سياسية، وأخرى تختلقها وسائل إعالم ذات أجندات متعددة.

وما من ش���ك في أن ما يؤثر على استطالعات الرأي في األشهر األخيرة، 

هي الهّبة الفلس���طينية الجارية وسلسلة العمليات. ومن أبرز انعكاسات 

هذه التطورات، ارتفاع قوة حزب “يس���رائيل بيتين���و” بزعامة أفيغدور 

ليبرم���ان، الذي تس���تقبله مختلف وس���ائل اإلعالم االلكتروني���ة، تقريبا 

يومي���ا، وهو يهاجم ما يصفه ب� “قصر ي���د الحكومة” في مواجهة الهّبة 

الفلسطينية.

وفي ملخص اس���تطالعات الرأي، نرى أن حزب “الليكود” سيخس���ر من 

مقاع���ده الثالثي���ن ما بي���ن 4 إلى 6 مقاع���د، في حي���ن أن تحالف أحزاب 

المس���توطنين المس���مى “البيت اليهودي”، سيس���تعيد مقاعده التي 

خس���رها في االنتخابات األخيرة، ليعود إلى 12 مقع���دا، بدال من 8 اليوم، 

فيما تحافظ كتلتا المتدينين المتزمتين )الحريديم(، “شاس” و”يهدوت 

هتوراة”، على قوتهم���ا مجتمعتين المؤلفة من 13 مقعدا، مع تبادل في 

موقع القوة األولى.

���ر” ليبرمان بأنه في االنتخابات 
ّ

بش
ُ
وكما ذكر، فإن اس���تطالعات الرأي “ت

المقبلة س���يعيد بعضا من قوته التي خس���رها ف���ي االنتخابات األخيرة، 

ليرتفع إلى مستوى 8 مقاعد بدال من 6 اليوم.

ويخس���ر تحالف “المعس���كر الصهيوني”، الذي يضم حزبي “العمل” 

و”الحركة”، 6 مقاعد ليرسو عند 18 مقعدا. كما أن حزب “كوالنو” سيخسر 

ما بين 4 إلى 5 من مقاعده العش���رة اليوم، وهذه المقاعد، وفق ادعاء هذه 

االس���تطالعات، “ستعود” إلى حزب “يوجد مس���تقبل” المعارض بزعامة 

يائير لبيد، الذي س���يعود وفق هذه االستطالعات، إلى مستوى 19 مقعدا، 

كما كان له في انتخابات 2013.

في حين تقول اس���تطالعات الرأي إن “القائمة المشتركة” التي لها 13 

مقعدا، و”ميرتس” التي لها 5 مقاعد، ستحافظان على قوتيهما.

وعل���ى كل ه���ذه االس���تطالعات هن���اك عالمات س���ؤال لم تق���دم لها 

االستطالعات أجوبة. ومن بينها أنه في االنتخابات السابقة جرفت قائمة 

“ياح���د” التي وح���ّدت أنصار حركة “كاخ” االرهابية، مع المنش���قين عن 

حركة “ش���اس” بزعامة الوزير األس���بق إيلي يش���اي، ما يقارب 4 مقاعد، 

ولكنها لم تعبر نس���بة الحسم، ما يعني أن هذه أصوات عائمة. وفي حال 

لم تظهر في اس���تطالعات الرأي، فعلى األقل قسم جدي من ناخبي هذه 

القائمة من المفترض أن يصب في صالح قائمتي “الحريديم”، ويزيد من 

قوتيهما، بينما استطالعات الرأي أبقت هاتين القائمتين على حالهما، ما 

يعزز االنطباع بأن نتيجة قائمتي المتزمتين هي أقرب للتقدير، وليس���ت 

نتيجة ظهرت في عملية االس���تطالع. وحينما نتكلم عن 120 مقعدا، فإن 

ألربعة مقاعد دورا شبه مصيري لترجيح كفة الحكم.

والنتيج���ة التي هي أقرب إلى الواقع، هي خس���ارة الليكود وزيادة قوة 

“البيت اليهودي”، ألن الليكود تضخم في االنتخابات األخيرة على حساب 

أحزاب المس���توطنين، أيضا في مس���توطنات الضفة والقدس المحتلة. 

ولكن “البيت اليهودي” خسر أيضا في المدن الكبرى، على خلفية مواقفه 

من السياسة االقتصادية في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.

لكن ف���ي المقابل، نرى أن القف���زة الجديدة لحزب “يوجد مس���تقبل”، 

ليس���ت مفهومة بالمطل���ق، ألن هذا الح���زب ما يزال يتح���رك في الحيز 

الرمادي، مع ميول أوضح نحو اليمين. ولكن باإلمكان القول إن هذا الحزب، 

على األقل في هذه المرحلة، هو عنوان لألصوات العائمة، واألصوات التي 

يخيب أملها من أحزاب محسوبة على ما يسمى ب� “الوسط”، وخاصة حزب 

“العمل” المتحالف مع “الحركة” ضمن “المعسكر الصهيوني”.

وه���ذا األمر برز في االنتخابات األخيرة، ففي اس���تعراض للمدن الكبرى 

الت���ي دعمت “يوجد مس���تقبل” بقوة في انتخاب���ات 2013، رأيناها أنها 

عاقبت ه���ذا الحزب على خلفية السياس���ة االقتصادي���ة التي انتهجها 

رئيس الح���زب حينما كان وزيرا للمالية في حكوم���ة نتنياهو، وباإلمكان 

الق���ول إن ح���زب “كوالن���و” كان المس���تفيد األكبر من خس���ارة “يوجد 

مس���تقبل” 8 مقاعد في االنتخابات األخيرة، بينما قس���م أقل من اصوات 

“يوجد مستقبل” اتجهت الى “المعسكر الصهيوني”.

التوجه الحاصل
الالفت في هذه االس���تطالعات أن االئتالف الحاكم حاليا، يهبط من 61 

مقعدا اليوم إل���ى 57 وحتى 56 مقعدا. ولكن اليمين المتش���دد يواصل 

االحتفاظ باألغلبية البرلمانية المطلقة، بإضافة حزب “يسرائيل بيتينو” 

بزعامة ليبرمان، الذي تمنحه اس���تطالعات الرأي 8 مقاعد بدال من 6 اليوم، 

ما يعني أن االئتالف اليميني المتش���دد له 65 مقعدا، منذ اآلن، وهذا هو 

االستنتاج األول.

أما االس���تنتاج الثاني، فهو أن حركة المقاعد بين خسارة وربح تعكس، 

كما ذكر، حالة عدم استقرار في الحلبة اإلسرائيلية. ونستطيع االستنتاج 

أيضا أن الش���ارع اإلس���رائيلي ليس على ثقة تامة باليمين المتشدد، وما 

تزال لديه مالمح التردد من انتخابات إلى أخرى، رغم أن 65 مقعدا، بينها 

مقعدان من “الش���ارع العربي”، تعني أن 69% من اليهود اإلس���رائيليين 

يصّوت���ون ألح���زاب اليمي���ن المتش���دد والحريدي���م. وبتفصي���ل أدق، 

نس���تطيع القول، وفق نتائج االس���تطالعات الجديدة، إن 49% من اليهود 

اإلس���رائيليين يمنحون أصواتهم لليمين األكثر تش���ددا، و5ر6% لحزب 

“كوالنو” الذي جرف أصواتا مما يسمى “جمهور الوسط”، وحوالي 5ر%13 

صوتوا للمتدينين المتزمتين )الحريديم(.   

لكن في نفس الوقت فإن ثقة اإلس���رائيليين أضعف بأحزاب ما يسمى 

“الوس���ط”، خاصة “العمل” و”يوجد مستقبل”. وما يزيد من هذه الحالة، 

هو جنوح هذين الحزبين أكثر نحو اليمين في اآلونة األخيرة، إذ رأينا حزب 

“العمل” يتبنى برنامج االنفصال من جانب واحد عن التجمعات السكانية 

الفلس���طينية في الضفة، ويحّولها إلى كانتونات محاصرة مغلقة، وهذا 

من أبرز مشاريع اليمين المتشدد، التي ظهرت بعد اتفاقيات أوسلو.

وثالثا، أنه أيا تك���ن نتيجة االنتخابات، بمعنى حتى لو خس���ر الليكود 

مقاع���د فعال، فإن رئي���س الحكومة المقبل، هو رئي���س الحكومة الحالي، 

بنيامين نتنياهو، فعلى الرغم من أنه يحظى بنس���بة تتراوح ما بين %32 

إلى 38% كرضى عن أدائه، إال أنه يحصل على نس���بة تفوق 51% في الرد 

على س���ؤال: من هو رئيس الحكومة األفضل من بين األس���ماء المطروحة، 

وهم عادة قادة األحزاب الكبيرة.

متى ستجري االنتخابات؟
تبدو حكومة بنيامين نتنياهو، مع انتهاء الدورة البرلمانية الش���توية 

في نهاية الش���هر الجاري، أكثر ثباتا مم���ا كان متوقعا لها، بعد أن أقرت 

الموازن���ة العامة للعامي���ن الماضي والجاري، في نهاية تش���رين الثاني 

الماض���ي. وكان متوقع���ا أن يبدأ االئت���الف الحاكم ف���ي معالجة قوانين 

مختل���ف عليها بين مركبات الحكومة الحالي���ة، إال أن االئتالف الحاكم لم 

يأت بأي من هذه القوانين، وهذا ما ساهم في عدم اثارة الخالفات الحادة 

المتوقعة.

وم���ن أبرز ه���ذه القوانين ه���و ما تعهد ب���ه نتنياهو ألح���زاب اليمين 

المتشدد، بسن قوانين لتقويض صالحيات المحكمة العليا، وخاصة الغاء 

صالحيتها لنقض قوانين يقرها الكنيست، فهذا ما يعترض عليه بشدة 

حزب “كوالنو” برئاس���ة وزير المالية موش���يه كحلون، ومن دون دعم هذا 

الحزب فإن االئتالف الحاكم لن تكون له أغلبية، حتى وإن حصل على دعم 

كتلة “يسرائيل بيتينو”.

والقان���ون التالي هو قانون “دولة القومي���ة اليهودية”، فهذا القانون، 

كما يب���دو حتى اآلن، يواجه خالف���ات داخلية في االئت���الف الحاكم، من 

اتجاهي���ن: األول هو كتلت���ا المتدينين المتزمتي���ن “الحريديم”، اللتان 

تتحفظان من هذا القانون ألس���باب دينية؛ فمث���ال، االعتراف بأن الكيان 

القائم هو “دولة الش���عب اليهودي”، س���يعارض ما يؤمن���ون به وما جاء 

في التوراة، التي تقول إن مملكة إس���رائيل ستقام حينما يأتي المسيح 

ألول م���رة إلى العالم. واعتراف جزء من الحريديم في العالم بهذا الكيان، 

يأتي من باب “كيان عابر”. كذلك لديهم تحفظات على مكانة الش���ريعة 

اليهودية في القوانين، فهم يريدون تشددا أكثر مما يرد في اقتراحات 

هذا القانون.

أم���ا االتجاه الثاني فه���و يأتي من حزب “كوالنو” ال���ذي يتبنى موقف 

اليمين العقائدي، الذي يقول إن إسرائيل ليست بحاجة إلى قانون كهذا، 

وقادة الحزب ينصتون إلى اعتراضات اليهود في العالم، الذين يتخوفون 

من أن قانونا كهذا “سيحرجهم” في أوطانهم.

كذلك هناك سلسلة من القوانين المتعلقة بالدين والدولة، فحتى اآلن 

أدرج على جدول أعمال الكنيست حوالي 70 قانونا، وهي مشاريع قوانين 

ندّية لبعضها.

وطالم���ا أن االئت���الف الحاكم لم يدخل في مس���ار التش���ريع في هذه 

القوانين الخالفية، فإنه س���يصمد لفترة أطول مما هو متوقع، على الرغم 

من أن مجموعات داخل االئتالف تضغط في اتجاه القوانين المعنية بها، 

مثل قانون “الدولة القومية”. وكما يبدو فإن إدارة االئتالف الحاكم تعي 

هذه الحقيقة، ولهذا فهي تغ���ري نوابها بتحقيق “إنجازات أخرى” ومن 

بينها القوانين العنصرية، بدال من الولوج في مشاريع القوانين الخالفية.

ونش���ير هنا إلى أن الملف اآلخر ال���ذي كان متوقعا أن يكون خالفيا في 

المرحلة المقبلة هو الموازن���ة العامة، وكما يبدو لن يكون األمر كهذا، إذ 

أن احدى نقاط الخالف في االئتالف، وهي ان تكون موازنة لعامين أو عام 

واحد، ل���ن تؤدي إلى انهيار االئتالف، بعد أن أعلن وزير المالية موش���يه 

كحل���ون معارضت���ه لميزانية مزدوجة، ولكنه ق���ال: إذا وجدت أغلبية في 

االئتالف فإنه لن يعارض طرحها.

لك���ن كما في كل مرحلة لحس���م مس���ألة موعد االنتخاب���ات البرلمانية 

المقبلة، فإن المسألة األهم ألحزاب االئتالف وحتى المعارضة، هي قضية 

الربح والخس���ارة الحزبية. وكما يبدو في اس���تطالعات ال���رأي، فإن جميع 

مركبات االئتالف باس���تثناء تحالف “البي���ت اليهودي”، لن تكون معنية 

بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، وسط نتائج استطالعات كهذه. كذلك األمر 

ف���ي صفوف المعارضة، ف���إن تحالف “المعس���كر الصهيوني” لن يكون 

معنيا هو أيضا بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، تتوقع له استطالعات الرأي 

أن يخسر فيها عدة مقاعد. 

عام بعد االنتخابات واستطالعات الرأي تشير 
إلى استمرار أزمة الحكم في إسرائيل!

*استطالعات الرأي العام تتأثر من األوضاع الراهنة *االستطالعات تعكس توجها في الشارع 
اإلسرائيلي وبحسب النتائج فإن كل حكومة مقبلة بعد االنتخابات ستكون أيضا برئاسة نتنياهو 

*حالة التردد واألصوات العائمة ما تزال نسبتها عالية وهذا يؤدي الى عدم استقرار الحكومات*

بالتعاون بين قسم التربية في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومعلمات 

ا كتاب بعنوان »درس للحياة- 
ً
ومعلمين وأكاديميات وأكاديميين صدر حديث

التربية لمناهضة العنصرية من رياض األطفال حتى الثانوية«. 

يدمج الكتاب بين النظرية والتطبيق من عدة زوايا نظر. وإلى جانب المعرفة 

األكاديمية ونقاش���ات معمقة في قضايا تربوية، يوفر الكتاب أدوات عملية 

لمواجهة تربوية مع س���لوكيات عنصرية ف���ي الصف والروضة، ويقترح ُجملة 

أدوات للدمج بين التربية لمناهض���ة العنصرية ومواضيع التعليم المختلفة 

عتبر مناس���بة لهذا الموضوع مث���ل اللغة االنكليزية 
ُ
بم���ا فيها تلك التي ال ت

والرياضيات والعلوم. 

وال ُيغفل الكتاب الجانب االجتماعي للمدرسة، ويقترح جملة أفكار لتحويل 

التربي���ة االجتماعي���ة وحصص المربي إل���ى حيز هام للتربي���ة للديمقراطية 

ومناهضة العنصرية. 

وينشط قس���م التربي���ة ف���ي جمعية حق���وق المواطن في جه���از التعليم 

ومؤسس���ات تأهيل المعلمين به���دف تطوير التربية للقي���م الديمقراطية 

وحق���وق اإلنس���ان والنض���ال لمناهض���ة العنصري���ة. ويقوم قس���م التربية 

بتنظيم اس���تكماالت مهنية، وإصدار مواد تربوي���ة، وتطوير مناهج تدريس 

ل حيزا تربويا 
ّ
في إطار موضوع المدنيات، وإدارة موقع »الورش���ة« الذي ُيش���ك

للديمقراطية وحقوق اإلنسان ويتضمن الكثير من األدوات والمواد التربوية.

وتصّدرت الكت���اب مقدمة كتبها األديب س���امي ميخائيل، رئيس جمعية 

ل في التاريخ  حقوق المواطن، قال فيها إن القرن العش���رين الفائت سُيس���جَّ

ى فيه وباء العنصرية بأوسع شكل في تاريخ البشرية. ولم ينتشر 
ّ

كقرٍن تفش

هذا الوباء في المناطق المس���تضعفة من الحاضرة اإلنس���انية وإنما في قلب 

أوروبا القارة األكثر تنّورًا على وجه األرض، ثم أضحى له صدى وفروع في الدول 

ل ف���ي ذلك العدد الهائل من 
ّ
النامية. وهن���اك عامل ُمخجل فيما حدث يتمث

دوا في سبيل نشره.
ّ
المثقفين والعلماء والمؤرخين الذين تجن

وأضاف:

عل���ى م���دار التاريخ كنا نحن اليهود والعرب أبناء الش���عوب الس���امية أحد 

األهداف المركزية التي تم توجيه سهام هذا الوباء إليها. 

لقد هالني أن أكتش���ف، وأنا فتى ف���ي بغداد، أنه حت���ى دول ديمقراطية 

وليبرالي���ة ظاهريا صمتت صمت القبور حيال العنصري���ة. ويخّيل لي أنه من 

ناحية ثقافية اس���تحوذت الكراهية العنصرية عل���ى تلك الحقبة من أقاصي 

األرض إل���ى أقاصيها. واكتس���ح جدل قوام���ه التصنيف على أس���اس العرق 

واألصل ولون البشرة والتقاليد العقل البشري دون أي عائق.

ثمة عامل ُمخجل آخر في هذا الوباء العنصري تجّس���د في ضحايا التصنيف 

العرقي النازي بالذات، كالعرب واليهود مثاًل، الذين أرادوا اعتماد نظرية العرق 

كسياس���ة الواحد تجاه اآلخر. من الصعب أن نفهم كيف أن ضحايا العنصرية 

ُيمكن أن يكونوا عنصريين بأنفس���هم. وكنت في طريقي إلى المدرس���ة في 

بغداد صادفت كتابات جرافيتي على الجدران فحواها: »هتلر ُيبيد الحشرات«. 

كم كان مؤلمًا أن أكتش���ف أن أيدي عدد م���ن العرب التي جاء عنها في كتاب 

»كفاحي« لهتلر أنها أيدي أناس هم دون البشر، هي التي كتبت هذا الشعار. 

بمعنى، أن العرب الذين كتبوا الشعار تبنوا بأنفسهم هذه النظرية المقيتة. 

واكتشفت الحقًا أن عددًا من آباء الصهيونية كانوا ملّوثين بهذا الوباء إلى حّد 

خاع. وقد ُس���ّمي على اسم أحدهم شارع عزيز علي في حيفا ربط بين بيتي 
ُ
الن

على الكرمل وبيتي السابق في وادي النسناس. والقصد أرثور روبين الذي كان 

ك روبين هذا بانتماء اليهود 
ّ
من المروجين لنظرية »طهارة العرق«. وقد ش���ك

الش���رقيين إلى »العرق اليهودي«، واعتقد أن اليهود من أصل يمني ليس���وا 

يهودًا ألنه وفق ُحكمه ال وجود ليهود ُسمر البشرة. وكان طالب في تلك األيام 

الظالمية بحظر الزواج بين اأِلشكناز وبين اليهود من أصل يمني.

لقد كانت الواليات المتحدة األميركية الدولة الُعظمى الغربية األخيرة التي 

حظرت التجارة بالعبيد وواصلت اعتماد سياس���ة عنصرية تجاه الس���ود حتى 

بعد هزيمة ألمانيا النازية. وفقط في الخمس���ينيات والس���تينيات من القرن 

الماضي وبفضل نضاالت بطولية تم منح الس���ود حق الس���فر في الحافالت مع 

م معهم ف���ي المدارس ذاتها. فكيف حص���ل بعد نصف قرن 
ّ
البي���ض والتعل

أن انتخبت الدولة التي تجّر في عقبيها كل هذه المس���وخ العنصرية رئيس���ًا 

أسود؟

ما زلت أذكر الش���خصيات الس���وداء الت���ي عرضتها الس���ينما في الواليات 

المتحدة في الخمس���ينيات المتأخرة. كانت النس���اء دائما خّدامات وبدينات 

هائالت الِكَبر وعلى وجوههن ترتس���م نظرة بلهاء. وبالنس���بة للرجال، شغل 

هؤالء أدوار ماس���حي أحذي���ة وعمال زراعة أميين. لعل األم���ر األكيد أن باراك 

أوباما لم ُينتخب رئيسًا للواليات المتحدة بين عشية وضحاها، وإنما سبق ذلك 

انقالب في الوعي األميركي العام. لقد حدث ذلك في اس���توديوهات السينما 

ر فيلمًا قديمًا ولّماح�ًا بعنوان: »الضيف الذي 
ّ
التي كانت عنصرية ج���دًا. أتذك

خبر االبنة أباه���ا األبيض الليبرالي 
ُ
أت���ى ليتغدى«. في أحد مش���اهد الفيلم ت

أنها دعت حبيب قلبها إلى غداء عائلي. وكاد والدها أن ُيصاب بس���كتة قلبية 

عندما اكتش���ف في الباب بذلة فاخرة طالع منها ش���اب أسود. نشأ على الفور 

ر غير معلن لكنه موجع بين االبنة المتّيمة وبين أبيها الليبرالي المصدوم. 
ّ
توت

صه 
ّ
عنده���ا توّجه األب المضي���ف المثقف إلى الضيف العاق���ل طالبًا أن يخل

ع منه أن يفهم بنفس���ه أن ال���زواج المختلط في أميركا 
ّ
م���ن الورطة، فقد توق

 
َ

العنصرية هو بمثابة كارثة لهما. أجابه الش���اب األس���ود بما معناه: إذا كنت

أنت الليبرالي واإلنساني س���ترفض قبولي كعريس البنتك، سأحترم إرادتك. 

فرّد األب على الضيف بانفعال وعصبية ظاهرين. عمليًا، أجبره الضيف على أن 

يخوض المواجهة بين مش���اعره الدفينة وبين وعظه اإلنساني. كانت المكانة 

االجتماعي���ة لهذا األب مهمة جدًا بالنس���بة إليه إال إنه ف���ي نهاية المطاف 

اضطر مرغما إلى مباركة زواج ابنته من الشاب األسود.

وتابع: إذن، ش���كلت الفنون والثقافة في الوالي���ات المتحدة رأس حربة في 

موجة أفضت إلى التغيير في الوعي العام وإلى انتخاب شخص أسود للمنصب 

األعلى في العالم بأسره. وتغّيرت تدريجيا أدوار الشخصيات السوداء البشرة 

في السينما األميركية من خالل اس���تبدالها بشخصيات ناجحة في المجتمع 

ضاة محترمون، علماء رائدون، محاضرون في الفلسفة، 
ُ
ومن مجاالت مختلفة: ق

قادة عس���كريون مش���هورون، مثقف���ون وأدباء المعون. كم���ا أن حقول األدب 

والموس���يقى والغناء والمسرح جاَرت السينما األمريكية في هذا الباب. أوباما 

مدين إذن بالكثير لعالم الثقافة الذي خلق صورة جديدة لإلنسان األسود.

وتس���اءل ميخائيل: هل ح���دث تغيير كهذا في الثقافة اإلس���رائيلية منذ 

أن راج���ت أفكار روبين وزمالئه الذين وصفوا اليهودي الش���رقي بأنه حس���ود 

ر وصواًل إلى الصورة 
ّ
ويركض وراء المال من خالل شخصية صالح شباتي المنف

األدبية لهذا التوّجه التي تجس���دت في شخصية العربي واليهودي الشرقي 

في األدب العبري؟. 

وأجاب قائاًل: إن للتصريح���ات التنميطية التي ُيطلقها مصممو الرأي العام 

أثره���ا الهام في تجذي���ر العنصرية. فقبل ُمدة صّرح أح���د الصحافيين على 

المأل أن الموسيقى الش���رقية بوصفها كذلك هي موسيقى عنيفة. وقد غاب 

عن���ه أن فرقة »األحجار المتدحرجة« أبصرت الن���ور في بريطانيا المتنورة وأن 

طبول القيامة في موسيقى Hard rock نمت في الواليات المتحدة األميركية 

واستحوذت على العالم الغربي كعاصفة. منذ متى كانت الدموع والموسيقى 

المليئة باألسى عنصرًا عنيفًا؟

منذ بداياتهما توجد في إسرائيل وفي الواليات المتحدة عنصرية وفجوات 

اجتماعية عميقة. وقد لّوحت الواليات المتحدة براية الدس���تور الذي يضمن 

المساواة للجميع وتباهت إسرائيل بوثيقة االستقالل القائلة بالمساواة. لكن 

هذه وتلك أخطأتا فيما يتعلق بالمس���اواة وحقوق اإلنسان. ومن المؤسف أن 

شير كذلك إلى أنه في إسرائيل حدثت سيرورة مغايرة لما حدث في الواليات 
ُ
ن

المتحدة. فال نزال في إسرائيل حيال تمثيل متدٍن بارز لمواطنين إسرائيليين 

مختلفين في الص���روح الثقافية وفي مواقع الس���لطة والحكم: في القيادات 

الحزبية والسياسية، في الكنيست، في السلك الوزاري، في المسارح والجهاز 

القضائ���ي. في هذه الصروح ال يزال هناك ميل عنيد إلى التمّس���ك بالنظرية 

التي ترى “الغير”على أنه أدنى. لو أنه تمت إقامة جدار في مدرسة ما لغرض 

حظر التواصل بين التالميذ على أس���اس لون البشرة أو االنتماء في مكان آخر 

قيم 
ُ
. وكنا سن

ّ
ا س���نحتج بصوت عال وبحق

ّ
من العالم بعيدًا عن إس���رائيل، لكن

قعدها لو أن تالميذ يهودا في لندن أو باريس ُحِش���روا وراء جدار 
ُ
الدني���ا وال ن

كهذا. إال أن هذا هو ما حدث عندنا في دولة إسرائيل في األلفية الثالثة.

أرى أن الوع���ي لمواطن الضع���ف االجتماعية هذه ينط���وي على أهمية من 

رق 
ُ
الدرجة األول���ى الجتثاث العنصرية. ُيمكن قياس مس���توى العنصرية بط

أخ���رى، مثاًل من خالل فحص منظومة اإلنكار. لقد ثارت ثائرة إس���رائيل عندما 

عت إس���رائيل في 
ّ
أعلن���ت األمم المتحدة عن الصهيونية حركة عنصرية. ووق

الع���ام 1966 المعاهدة الدولية الجتثاث التميي���ز العنصري لكن يبدو أننا لم 

نقم بواجبنا كما تقتضيه هذه المعاهدة تجاه العرب والنس���اء والمهاجرين 

من البلدان العربية واإلسالمية ومن أثيوبيا وروسيا وتجاه الالجئين ومهاجري 

العمل وتجاه مجتمع المثليين والمثليات وما إلى ذلك.

ليس فقط المرّوج للعنصرية مس���ؤول عن زرع بذور الفتنة، إذ يش���اركه في 

المس���ؤولية أولئك الذين ُينكرون وجود جريمة العنصرية. حتى ذاك الذي ال 

ُيش���ارك في الجريمة العنصرية لكنه ال ينبّس ببنت شفة حيالها، من منطلق 

خوف أو المباالة، مس���ؤول عما يحدث في هذا الش���أن. هؤالء أيضًا قد يجدون 

أنفس���هم غدا ضحايا العنصرية. وقد يفقدون غدا حرياتهم ونمط حياتهم 

درك 
ُ
الليبرالي. هذا ما حدث منذ وقت ليس ببعيد في أوروبا المتنورة. وإذا لم ن

ا وباء العنصرية فقد يحدث عندنا ما حدث في أوروبا.
ّ
وننفض عن

أعتقد أن دور وزارة التربية والتعليم في اجتثاث العنصرية هام جدا. لدينا 

مربون ذوو قيم إنسانية وفي متناول يد وزارة التربية والتعليم أدوات متنوعة 

ف على تمرير رسالتنا وهي: كلنا ننتمي إلى عرق واحد هو 
ّ
للعمل بش���كل مكث

عرق اإلنس���ان. ليس هناك عرق أعلى أو أدنى وليس هن���اك عرق نقّي أو عرق 

غير نقّي.

وختم ميخائيل:

يتضّمن هذا الكتاب مقاالت متنّوعة تضيء القلب وتضطّر المجتمع بأس���ره 

إلى مواجهة العنصرية التي يقع في خطيئتها أناس من ش���تى المش���ارب. 

عمليًا تريد المقاالت الواردة هنا من كل واحد فينا أن ُيصغي إلى صوت العقل 

وأن يتع���اون من أجل بناء مجتمع خ���ال من العنصرية. تعمل في إس���رائيل 

جه���ات لها أهميته���ا ليل نهار من أجل مجتمع أفض���ل وأكثر عداًل، من أجل 

ؤمن بكل 
ُ
مجتمع س���وّي يحترم حق���وق كل الذين يعيش���ون فيه، جه���ات ت

ا هي 
ّ
جوارحها أن الدماء التي تجري في عروقنا وعروق اآلخرين والمختلفين عن

الدماء ذاتها وأن القلب هو ذات القلب أيضًا.

جمعية حقوق المواطن تصدر كتابا حول التربية لمناهضة العنصرية

درك وننفض 
ُ
رئيس الجمعية األديب سامي ميخائيل: إذا لم ن

ا وباء العنصرية فقد يحدث عندنا ما حدث في أوروبا!
ّ
عن

سامي ميخائيل.
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»مؤشر التمثيل«:

اإلعالم اإلسرائيلي يتجاهل 
المجتمع العربي ويتعامل معه 

بشكل سلبي أو نمطي!

أعلنت جمعية »سيكوي« )الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة 

في إس���رائيل( وبالتعاون مع موق���ع مجلة »العين الس���ابعة« )هعاين 

هش���بيعيت( وصندوق بيرل كتسنلس���ون، مؤخًرا، عن تدشين مشروع 

»مؤشر التمثيل«.

 وهو مش���روع إعالمي جديد يعالج إقصاء المجتمع العربي من اإلعالم 

اإلس���رائيلي، وسيتم ضمنه النش���ر أس���بوعيا لمعطيات حول تمثيل 

المجتم���ع العرب���ي في قنوات وبرام���ج التلفزة واإلذاع���ة المركزية في 

إسرائيل.

وبمناسبة تدش���ين المشروع، تم نشر معطيات شمولية حول شهري 

كان���ون الثان���ي وش���باط 2016، تبين م���دى الصعوبة ف���ي إيجاد عرب 

لمحاورتهم ف���ي محطات التلف���زة واإلذاعة المركزي���ة، وخاصة إيجاد 

متحدثين عرب تمت دعوتهم للتحدث في ش���ؤون ال عالقة مباشرة لها 

بالمجتمع العربي )كقضايا الصراع القومي والعنف واإلجرام وما شابه(. 

وأشارت هذه المعطيات إلى أنه على الرغم من كون المواطنين العرب 

مس مواطني دولة إس���رائيل، إال أن نس���بتهم بين عموم 
ُ
يش���كلون خ

المحاَورين الذين تتم استضافتهم في برامج وقنوات التلفزة واإلذاعة 

تتراوح ما بين 2 - 3 بالمئة فقط!

وتبين المعطيات الحالية أن الصحافة اإلسرائيلية تختار أن تتجاهل 

المجتمع العربي وتفضل بش���كل عام تصويره بش���كل سلبي أو نمطي، 

رغم ما يتس���بب ب���ه ذلك من تأثير دراماتيكي س���لبي على وجهة نظر 

الغالبية اليهودية تجاه األقلية العربية ومكانتها في إسرائيل وخاصة 

في حاالت التوتر األمني.

من الجدير بالذكر أن ش���ركة “يفعات” المختصة باألبحاث اإلعالمية 

هي التي تعمل على جمع المعطيات وتحليلها فيما يتم نشرها أسبوعيا 

ف���ي موقع “العين الس���ابعة” المعن���ي بقضايا اإلعالم في إس���رائيل. 

وتتناول المعطي���ات، محاورة اإلعالم اإلس���رائيلي لمتحدثين عرب من 

مواطني إس���رائيل، سواء كان ذلك الحوار يتم من خالل االستضافة في 

الستوديو أو في الميدان أو من خالل إعداد التقارير اإلخبارية.

ويتناول المؤشر بش���كل خاص، قنوات التلفزة اإلسرائيلية المركزية 

الثالث األولى والثانية والعاش���رة، وكذلك محطتي اإلذاعة المركزيتين 

“غالي تس���اهل” )إذاعة الجيش اإلس���رائيلي( و”ريشت بيت” )اإلذاعة 

اإلس���رائيلية العامة( ويقارن فيما بينها باإلضافة إلى المقارنة ما بين 

البرامج اإلخبارية المركزية في كل منها. 

ووفقا لمعطيات المؤشر في شهري كانون الثاني وشباط المنصرمين 

من ه���ذا العام، يتبين بأن نس���بة المحاَورين العرب األس���وأ كانت في 

“غالي تس���اهل”، إذ تبين بأن 8ر1 بالمئ���ة فقط من المتحدثين معهم 

هم من الع���رب )107 حوارات مع متحدثين عرب مم���ا مجموعه 5981(، 

وأما نسبتهم في القناة العاشرة فكانت 1ر2 بالمئة وفي القناة الثانية 

3ر2 بالمئة، وأما النس���بة األعلى فكانت ف���ي القناة األولى، وقد وصلت 

إلى 9ر2 بالمئة.

وتضمن المؤش���ر فحصا للمواضيع التي ت���م تناولها مع المتحدثين 

العرب، بهدف االستيضاح إن كانت تتم استضافتهم فقط في مواضيع 

ف على أنها ذات ش���أن عربي كالصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني 
ّ
تصن

والعنف و”اإلرهاب” وما شابه، أم أنه تتم محاورتهم أيضا كمختصين 

وأصح���اب معرفة ومواقف ف���ي مختلف المجاالت، وتبي���ن هنا بأن كل 

قناة تقيم خالل الش���هر الواحد نح���و 3000 حوار، منها نحو 5 فقط مع 

متحدثين عرب، في ش���أن عام ال يتعلق بقضايا المجتمع العربي، مع ما 

يشير إليه ذلك من عدم اعتراف بما يكتنزه المجتمع العربي من خبرات 

في مختلف المجاالت.

وتبين أيضا أن النواب العرب يحتلون نسبة ال بأس بها بين المحاَورين 

العرب، فمعطيات شهري كانون الثاني وشباط في القناة الثانية تفيد 

ب���أن 40 بالمئة من الحوارات الت���ي أديرت في القناة مع متحدثين عرب 

كان���ت مع نواب عرب، بينما تم إجراء 11 ح���وارا مع مختصين ومهنيين 

عرب فقط خالل هذين الشهرين، من أصل 5528!

ونظًرا ألهمية وش���عبية البرامج اإلخبارية وتأثيرها على الرأي العام، 

تقرر أن يتضمن المؤشر أيضا متابعة ومقارنة أسبوعية لنسبة العرب 

ف���ي البرامج المركزي���ة. ويتبين من ه���ذه المقارنة خالل الش���هرين 

المنصرمي���ن، أن النس���ب األكبر تظهر في نش���رات األخب���ار اليومية 

وخاص���ة في نش���رات أي���ام الجمعة المس���ائية، حيث تتراوح نس���بة 

المتحدثي���ن العرب ما بين 7- 8 بالمئة، إال أن الفحص للعمق يبين أنه 

في أغلب األحيان تتم استضافة المتحدثين العرب من خالل التقارير 

الميدانية ذات الس���ياقات السلبية التي تتعلق إما بآفات يعاني منها 

المجتمع العربي وإما بالقضايا األمنية، فيما يغيب المتحدثون العرب 

بش���كل ش���به تام في النش���رات اإلخبارية عن الحلق���ات الحوارية في 

الستوديوهات.

وإلى جانب النش���رات اإلخبارية، يبرز بش���كل إيجاب���ي برنامج “لندن 

وكيرشنباوم” الذي يبث في القناة العاشرة )3ر5 بالمئة من المحاَورين 

عرب(، و”س���يدر يوم” )“أجندة اليوم”( مع كيرن نويباخ في “ريش���ت 

بي���ت” )1ر4 بالمئة(، و”ما بوعير” )“قضايا حارقة”( مع رازي بركائي في 

“غالي تس���اهل” )8ر3 بالمئة(. وفي المقابل فإن برامج “هموس���اف” 

)“الملحق”( في القناة األولى، و”همطيه همركزي” )“المقر المركزي”( 

في القناة العاش���رة، و”حدش���وت لي���اله” )“أخبار اللي���ل”( في القناة 

الثانية، تبرز بش���كل سلبي إذ إن تمثيل المتحدثين العرب ال يتجاوز 1 

بالمئة فقط وهم في الغالب من النواب فقط.

وقال أمجد شبيطة، مدير اإلعالم العربي في جمعية سيكوي، وعيدان 

رينج، مدير مش���روع التمثي���ل اإلعالمي في الجمعي���ة: “إن المعطيات 

البائس���ة التي بينها المؤش���ر غي���ر مفاجئة وتؤكد ب���أن كافة البرامج 

والقنوات تقريبا تعمل بشكل منهجي على إقصاء العرب، وهو ما يؤثر 

س���لبا ليس على المجتمع العربي فحسب إنما على المجتمع اإلسرائيلي 

برمته، نظ���را لما يس���ببه هذا التغيي���ب من تضييق آف���اق الجمهور 

اليهودي ومعرفته بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي وقضاياه.«

ودعا شبيطة ورينج المحررين واإلعالميين إلى تحمل مسؤوليتهم عن 

وض���ع حد لهذه الظاهرة مؤكدين أن إقصاء العرب يس���اهم في تعزيز 

اآلراء المسبقة والمواقف العنصرية!

تقرير يصدر ألول مرة:

89% من اليهود و73% من العرب راضون عن حياتهم في إسرائيل!
*البحث الذي أجراه ألول مرة مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي يشير إلى تفاوت في جودة الحياة بين اليهود والعرب من جميع النواحي*

قال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي، يصدر ألول مّرة، إن %86 

من الجمهور في إسرائيل بش����كل عام أعلنوا أنهم راضون عن حياتهم، في 

استطالع تركز في العامين 2013 و2014، وأخذ بالحسبان سلسلة من العوامل 

الت����ي تنعكس على جودة الحياة، وفي كل مؤش����رات الس����عادة والرفاهية، 

توج����د فجوة ضخم����ة بين اليهود والع����رب تنعكس مباش����رة على معدالت 

األعمار. وهي فجوات تعكس سياس����ة التمييز، وقلة فرصة التعليم والعمل، 

وجودة الس����كن والبنى التحتية، التي يواجهها العرب منذ ما يقارب سبعة 

عقود. كما أن تقريرا دوليا صدر في االيام األخيرة، وضع إسرائيل في المرتبة 

ال� 11 من أصل 157 دولة، من حيث مستوى الرضى عن الحياة. 

ويق����ول مكتب اإلحص����اء المركزي م����ع عرضه التقرير في الكنيس����ت في 

األس����بوع الماضي، إن ه����ذا البحث هو األول من نوعه ال����ذي يجريه المكتب، 

بموجب قرارات س����ابقة للحكومة اإلسرائيلية. وحس����ب المكتب، فإن البحث 

يعرض “صورة واس����عة” عن األوض����اع االقتصادي����ة واالجتماعية والبيئية 

في إس����رائيل، بارتباط كل المجاالت التي تس����اهم في رفع مس����توى جودة 

الحياة: جودة العمل، واألمن الشخصي، والصحة، والسكن مع البنى التحتية، 

والتعلي����م، والتعليم العالي واكتس����اب المؤهالت، والرفاهية الش����خصية، 

وجودة البيئة، والثقافة وغيرها. 

كما أخذ البحث بالحسبان وضعية الناتج القومي العام، بتفاصيله الدقيقة 

المرتبطة بجودة الحياة. 

وقد عمل في هذا البحث، حس����ب المكت����ب، 200 من المختصين من وزارات 

ومؤسس����ات رس����مية بينها بن����ك إس����رائيل المركزي، ومؤسس����ة الضمان 

االجتماعي، كما استعان البحث بباحثين أكاديميين كبار، وكل هذا بمرافقة 

.OECD مهنية من منظمة التعاون بين الدول المتطورة

وفي ما يلي جوانب شملها البحث:

الرضى بشكل عام
يق����ول البحث إن 86% م����ن الجمهور العام، من أبن����اء 20 عاما وما فوق في 

الع����ام 2013، كانوا راضي����ن عن حياتهم، وكانت النس����بة بين اليهود %89 

مقابل 73% بين العرب. وقال 55% من المس����تطلعين في ذلك العام، إنهم 

يتوقعون أن تتحس����ن حياتهم لألفضل، وهنا أيضا كان تفاوت بين اليهود 

والعرب إذ أن نسبة المتفائلين بين اليهود 56% مقابل 49% بين العرب.

ويس���تعرض التقري���ر ذاته، تقرير منظمة OECD عن الع���ام 2012، إذ حلت 

إسرائيل في المرتبة 12 من أصل 35 دولة في المنظمة، واحتلت المرتبة األولى 

سويس���را التي حازت 9ر7 نقطة من أصل 10 نقاط، تليها النرويج- 7ر7 نقطة، 

وحصلت إسرائيل على 1ر7 نقطة، بينما معدل دول OECD بلغ 8ر6 نقطة. 

سوق العمل
يقول البحث إن االنخراط في س����وق العمل من جيل 15 إلى 64 عاما، ارتفاع 

من نس����بة 7ر49% في العام 2000، إلى نس����بة 4ر60% ف����ي العام 2014. وهنا 

تظهر فجوة كبيرة بين اليهود العرب، إذ أن نسبة االنخراط في سوق العمل 

ضمن هذه الش����ريحة العمرية، 64% بين اليه����ود، مقابل 5ر42% بين العرب 

في العام 2014.

ويقول التقرير إن انخفاض نس����بة االنخراط في س����وق العمل بين العرب 

نابع من االنخفاض الحاد في نس����بة انخراط النس����اء العربيات- 25%، مقابل 

62% من النس����اء اليهوديات، وهذا ناجم أساسا عن فقدان فرص العمل في 

البلدات والمدن العربية. وهذه نس����بة تعود إلى العام 2014، بينما اش����ارت 

تقارير جديدة إلى أن نس����بة انخراط النساء العربيات في سوق العمل ارتفع 

إلى %32.

يذكر أن العرب يعانون من نس����بة بطالة تصل إلى خمس����ة أضعافها بين 

اليهود. ونس����ب البطال����ة العامة القائمة اليوم ه����ي 3ر5%،  ويدعي تقرير 

المكت����ب أن نس����بة البطالة في المجتم����ع العربي بلغت ف����ي العام الماضي 

8ر6%، ولكن هذا يبقى تقديرا أبعد ما يكون عن الواقع، إذ أن تقارير س����لطة 

التش����غيل التي تعتمد على التسجيل الرس����مي في مكاتبها، تدل على أن 

معدل البطالة في الكثير من المدن والبلدات العربية الكبيرة نس����بيا يتراوح 

بشكل ثابت تقريبا ما بين 22% إلى 32%. وقلما تجد بلدات عربية فيها نسبة 

البطالة تهبط عن 10%، وهذا يقود إلى االس����تنتاج بأن البطالة الفعلية لدى 

الفلسطينيين في إسرائيل تتراوح ما بين 21% إلى %23. 

ويقول التقرير إن نس����بة رض����ى العاملين عن مكان عمله����م بما في ذلك 

دخله����م، كان في حدود 85%. ولكن النس����بة بين اليهود 88%، وبين العرب 

78%. ويشير التقرير أيضا إلى أن معدل مدخول العائلة غير الصافي شهريا 

ارتف����ع من 12840 ش����يكال )3292 دوالرا( في العام 2002، إلى 15287 ش����يكال  

)3920 دوالرا( في العام 2013.

وانخف����ض معدل االصابات في العمل م����ن 3192 اصابة لكل 100 ألف عامل 

في العام 2000، إلى 1990 اصابة لكل 100 ألف عامل في العام 2013.

وفي مقياس آخ����ر حول مدى الصرف، قال تقرير المكتب إن إجمالي ديون 

العائالت في إسرائيل بلغ في العام 2013 حوالي 500 مليار شيكل، ما يعادل 

128 مليار دوالر، وهو يشكل 47% من حجم الناتج العام. وحسب التقرير، فإن 

عد منخفضة كثيرا، مقابل النس����ب القائمة في غالبية دول 
ُ
هذه النس����بة ت

منظمة OECD. ففي إس����بانيا تصل النسبة إلى 79% وفي فرنسا 63% وفي 

ألمانيا 56% وفي إيطاليا %49.

وقال 53% من المس����تطلعين إنهم راضون عن أوضاعهم االقتصادية، من 

بينهم 8% قالوا إنهم راضون جدا. وتبين أن نسبة الرضى بين الرجال اعلى- 

55%، مقابل نسبة 51% بين النساء.

معدل األعمار
يقول التقرير إن معدل األعمار في إس����رائيل ارتفع من العام 2000 وحتى 

العام 2014، بثالث س����نوات وسبعة أشهر لدى الرجال، وثالث سنوات وثالثة 

أشهر بين النس����اء. وبذلك ارتفع معدل عمر النس����اء من 80 عاما و11 شهرا 

في العام 2000 إلى 84 عاما وش����هر واحد في العام 2014. وبين الرجال ارتفع 

معدل األعمار من 76 عاما و8 أش����هر في العام 2000 إلى 80 عاما و4 أش����هر 

في العام 2014.

هنا أيضا توجد فجوة واضحة بين اليهود والعرب، إذ أن معدل أعمار النساء 

العربيات 81 عاما و7 أش����هر، ومعدل أعم����ار الرجال العرب 77 عاما. ما يعني 

أن معدل أعمار اليهود في الحالتين أعلى من المعدل القائم ببضعة اشهر.

وفي تفاصيل أخرى حول الش����عور بالرضى، ف����إن 34% من الجمهور العام 

قالوا إنهم يش����عرون باإلحباط من حين إلى آخر، و9% قالوا إنهم يش����عرون 

باإلحب����اط في أوقات متقاربة. وبلغت نس����بة الش����عور باإلحب����اط في اوقات 

متباعدة أو متقاربة بين العرب 49%، مقابل 30% بين اليهود.

وتطرق االس����تطالع الذي ارتك����ز عليه بحث مكتب اإلحص����اء المركزي إلى 

موضوع التدخين، فتبين أن أعلى نس����بة تدخين بين الرجال العرب- 4ر%35، 

مقابل نس����بة 1ر19% بين الرج����ال اليهود، و2ر12% بين النس����اء اليهوديات 

و1ر4% بين النس����اء العربيات. وبلغت أعلى نس����ب التدخين لدى الش����ريحة 

العمري����ة من 45 عاما إلى 64 عاما، بين الرج����ال العرب- 5ر38%، وبين الرجال 

اليه����ود - 19%، وبين النس����اء اليهوديات- 5ر11% وبين النس����اء العربيات- 

6ر6%. والالفت أنه في الش����ريحة العمرية من 65 عاما وما فوق تنهار نسب 

التدخين لدى جميع الشرائح باستثناء النساء العربيات الالتي ترتفع نسبة 

التدخين بينهن إلى 3ر0%، بينما نسبة التدخين بين الرجال العرب في هذه 

الشريحة العمرية %27.

في المجمل العام فإن نس����بة المدخنين بين الجمهور العام في إسرائيل 

ه����ي 2ر16%، وهي أقل م����ن المعدل القائم في دول منظمة OECD بنس����بة 

7ر%19.

التحصيل العلمي
وس����جل التحصيل العلمي بش����كل عام ارتفاعا في كل المس����تويات، فقد 

ارتفعت نس����بة الحاصلين على ش����هادات فوق المرحلة الثانوية المدرسية 

)بما فيها ش����هادات جامعية( لدى أبناء 30 عاما وما فوق، من 44% في العام 

2001، إلى نس����بة تزيد بقليل عن 54% في العام 2014. وفي هذا العام، كانت 

النسبة بين العرب 2ر33% مقابل نسبة 6ر59% بين اليهود.

كم����ا قال التقرير إن نس����بة الذين يواجهون صعوبة ف����ي الرياضيات في 

المدارس هبط����ت من 42% في العام 2006 إلى نس����بة 34% في العام 2012، 

وكانت النسبة بين الطالب العرب 67% مقابل 24% بين الطالب اليهود.

الشعور باألمان ورفاهية الحياة
فيما يتعلق بالش����عور باألمن الش����خصي، وردا على سؤال إن كان الشخص 

يش����عر بأمان لدى السير وحده في الليل من أبناء 20 عاما وما فوق، قال %73 

إنهم يش����عرون باألمان، وكانت النس����بة بين الرج����ال 84% مقابل 63% بين 

النساء. ويشعر العرب بأمان أكثر- 83% مقابل 72% بين اليهود.

وقال 8ر1% من المس����تطلعين إنهم واجهوا تحرش����ا جنس����يا، وكلما كان 

الجيل أقل كانت مواجهة التحرش أعلى، فمثال قالت 7% من النس����اء من عمر 

20 عاما وحتى 34 عاما إنهن واجهن تحرشا جنسيا، وتهبط النسبة إلى 4ر%1 

بين النساء من عمر 35 عاما وما فوق. 

وق����ال 66% م����ن الجمهور إنه����م قادرون عل����ى مواجهة المش����اكل التي 

تعترضه����م، وكان التفاوت بين اليهود والعرب ضخما، إذ ارتفعت النس����بة 

بين اليهود إلى 72%، وانخفضت لدى العرب إلى نسبة %35.

نسبة التصويت
قارن التقرير نس����ب المش����اركة في االنتخاب����ات البرلمانية مع دول أخرى، 

كمؤشر لالهتمام بالشأن العام، وحسب التقرير، فإن معدل نسبة التصويت 

بي����ن العامي����ن 2011 و2015 بلغت 71%، )68% في الع����ام 2013 و5ر72% في 

 -OECD العام 2015(. وهذه النس����بة قريبة للمع����دل القائم في دول منظمة

حوالي %68. 

واعلى نسبة للمشاركة في التصويت نجدها في أستراليا- في حدود %93، 

تليها لوكس����مبورغ. في حين أن أدنى نس����ب المشاركة في التصويت كانت 

في سويسرا وتشيلي- في حدود 49%، من إجمالي ذوي حق االقتراع.  

تقرير األمم المتحدة
ص����در تقرير مكت����ب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي بم����وازاة صدور بحث 

عالمي، يش����مل 157 دولة، زعم أن إس����رائيل تحل في المرتبة ال� 11 بسعادة 

اإلس����رائيليين من حياتهم. وقد “تفوقت” إس����رائيل على دول مثل النمسا 

والواليات المتحدة األميركية. وصدر التقرير الدولي بمناسبة “يوم السعادة 

العالمي”، الذي أقرته األمم المتحدة، ويحل سنويا في 20 آذار.

وأجرى البحث جون هالفيل وريتش����ارد اليلرد وجيفري ساكس من جامعة 

“بريتيش كولومبيا”، في كلية االقتصاد والعلوم السياس����ية في لندن، كما 

ش����ارك في اعداد البحث قس����م حلول التطوير في األمم المتحدة. وكان أول 

ت إسرائيل فيه في المرتبة 14، 
ّ
بحث صدر عن هذه الجهة في العام 2012، حل

ت في المرتبة ال� 11 األعلى.
ّ
بينما في التقرير األخير حل

وشمل االستطالع 3 آالف شخص في كل واحدة من الدول المشاركة، وكان 

عليهم االجابة على أس����ئلة ضمن س����تة مواضيع مختلفة: مس����توى الناتج 

للف����رد، والضمان االجتماعي، ومعدل األعمار والصحة، والحرية الش����خصية، 

فعل الخير، ومدى الفساد في كل واحدة من الدولة. 

وظهر أن معدل النقاط في الدول المش����اركة، بل����غ 353ر5 نقطة من أصل 

10 نق����اط. وكان����ت أعلى منطقة يش����عر فيها المواطنون بالس����عادة القارة 

األميركية الش����مالية، لكن بعد أن ضم لها البحث أستراليا ونيوزلندا، إذ بلغ 

معدل النقاط هناك 125ر7 نقطة. أما المناطق األكثر بؤسا في العالم فكانت 

الشرق األوسط وجنوب آسيا وشمال وجنوب أفريقيا.

ت إسرائيل في مرتبة متأخرة عن الدول التي حلت 
ّ
وعلى مستوى الفساد حل

في المراتب األولى لالس����تطالع، ما يعني أن السكان اإلسرائيليين يلمسون 

ت 
ّ
فساد الحكم بدرجة عالية. في حين أنه على صعيد الضمان االجتماعي حل

إس����رائيل في مرتبة متقدمة، وكذا األمر بالنسبة لمعدل األعمار. ففي مجال 

الضم����ان االجتماعي ومعدل األعمار حصلت إس����رائيل على 267ر7 نقطة من 

أصل 10 نقاط.

والدولة التي يشعر فيها المواطنون بأنهم األكثر سعادة هي الدانمارك، 

التي حصلت على 526ر7 نقطة من أصل 10 نقاط، وتليها سويس����را والنرويج 

وفنلندا وكندا وهولندا ونيوزلندا وأستراليا والسويد. 

وكم����ا ذكر فق����د حلت إس����رائيل في المرتبة ال����� 11، والوالي����ات المتحدة 

األميركية في المرتبة 13، وألمانيا- 16، وبريطانيا - 23 وفرنسا- 32 واليابان- 

53 وروسيا- 56 والصين- 83. 

وكانت الدولة األوروبية التي يش����عر فيها المواطنون بأنهم األكثر بؤس����ا 

هي بلغاريا، إذ حلت في المرتبة 129 من أصل 157 دولة.

أما الدول التي يش����عر فيه����ا المواطنون بأنهم األكثر بؤس����ا فهي: بنين 

وأفغانستان وتوغو وسورية وبوروندي، واألخيرة هي الدولة األكثر بؤسا.

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

يائير أورون
المحرقة، »االنبعاث«، النكبة

من إصدارات »مدار«

ترجمة: أسعد زعبي
مراجعة وتقديم: انطوان شلحت

يلفت املؤلف منذ البداية إىل أنه ال يسعى يف بحثه هذا إىل كشف النقاب عن 
حقائق تاريخية أخرى، وإمنا إىل تقديم قراءة جديدة تشمل ثالوث »املحرقة« 
و »قيام إرسائيل« و »النكبة«، بوصفها ثالث نقاط هندسية مرتبطة ببعضها 
البعض. ويشري إىل أن »املحرقة« و »قيام إرسائيل« هام من األحداث التأسيسية 

التي ستصمم عىل مدى أجيال عديدة ُمجرّد وجود ووعي الشعب اليهودي. 

كام أن العام الذي تأسست فيه دولة إرسائيل هو العام الذي ُهزم فيه العامل 
العريب وتعرّض لإلهانة، وما تزال هذه االنتكاسة ترافق العامل العريب منذ سنوات، 
س بالنسبة للفلسطينيني، وطّور كل من اليهود  وتحّولت النكبة إىل حدث مؤسِّ
والفلسطينيني هوية يشكل عامل الضحية عنرصاً مهاًم فيها، وبينام طّور اليهود 

هوية يف مركزها املحرقة طّور الفلسطينيون هوية يف مركزها النكبة.

وبناء عىل ذلك يصل املؤلف إىل االستنتاج الرئيس لهذا الكتاب، وهو أنه من 
دون أن يعلم اإلرسائيليون بالجرائم التي ارتكبها قادة الدولة العام 1948، ومن 
دون أن يعرتفوا بآثار هذه الجرائم املستمرة يف املجتمع الفلسطيني، وبالتوازي 
من دون أن يعرتف الفلسطينيون باملحرقة ومغزاها، ليس مثة احتامل لتحقيق 

مصالحة حقيقية بني الشعبني. 

تظل القضية كامنة يف هذا االستنتاج الخطأ. فمساعي إقامة إرسائيل سبقت 
املحرقة بكثري، كام مل تكن املحرقة يف ُعرف اآلباء املؤّسسني إلرسائيل ومكميل 

دربهم اآلن أكرث من أداة أو »خشبة قفز«. 

إن ما ينقص املقولة الرئيسة لهذا الكتاب أمر جوهري شديد األهمية والداللة، 
هو رؤية أن قيام إرسائيل  نشأ بخطيئة النكبة، وأنه تبقى مثة حاجة أوالً ودامئاً 
للتكفري عن هذه الخطيئة بداية عرب االعرتاف باقرتافها من دون قيد أو رشط، 
الفلسطيني  القومي  الحّق  ومن ثم تحّمل املسؤولية األخالقية عن حّل يعيد 

إىل أصحابه.  


